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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

 

Simpozion al cadrelor didactice 

Concurs de creații ale elevilor pe tema „Tradiții de primăvară” 

Perioada derulării: 20 februarie 2015 - 28 martie 2015 

Nivelul propus: preșcolar, primar și gimnazial 

 

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 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI- DEMERS DIDACTIC CREATIV  

SIMPOZION NAŢIONAL 

28 FEBRUARIE 2015 

PROGRAMUL ZILEI 

9.00 – Deschiderea festivă a simpozionului 

9.00 – 9.45 – Invitaţii  au cuvântul! 

 Reprezentantul Consiliului Judeţean 

 Reprezentantul Primăriei 

 Reprezentantul Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa; 

 Reprezentantul Casei Corpului Didactic Constanţa;  

 Reprezentantul Facultăţii de Pedagogie și Științele Educației din Universitatea 

„Ovidius” Constanţa;  

 Reprezentantul AGCDDR 

 Reprezentantul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa; 

 Preşedintele AIIC Constanţa 

 

10.00 – 11.45 

 Lector. Univ. Dr. Costin Șorici  - Universitatea „Ovidius” Constanţa, manager 

FasTracKids Constanța -  ''Educație pentru secolul 21!''; 

 Prof. Radu Dascălu, consilier superior – Serviciul Naţional de Examinare şi 

Evaluare – „Evaluarea competențelor fundamentale în ciclul primar la finalul 

clasei a IV-a. Coordonate actuale și perspective” 

 Prof. Daniela Lăudoiu, consilier superior – Serviciul Naţional de Examinare şi 

Evaluare – „Evaluarea competențelor fundamentale la clasa a II-a (EN II). 

Elemente de noutate; 

 Prof. univ. dr. Olga Duţu- Constanţa  - „Ce facem cu răul din om?”; 

 

Pauză de prânz 

12.00 – 13.00 – Vizitarea expoziţiei „Dezvoltarea personală a elevului – rezultat al unui demers 

didactic creativ- "Tradiții de primăvară” - cu lucrările elevilor 

Lucrările pe secţiuni 

13.00 – 15.30 – Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

15.30- 16.00- pauză de cafea 

16.00 - 17.00 - În loc de încheiere (O privire critică asupra zilei şi... Privind înainte, spre o nouă 

ediţie...  

Activitatea s-a desfăşurat la Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

Constanța 
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PARTENERII ASOCIAȚIEI ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI INSTITUTORILOR CONSTĂNȚENI: 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA 

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA 

FAS TRAC KIDS CONSTANȚA 
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AU FOST ALĂTURI DE NOI: 

 

Consilier CNEE Radu Dascălu 

Consilier CNEE Daniela Lăudoiu 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 

prof. dr. Mihaela Modoran 

Prof. univ. dr. Costel Șorici 

Prof. înv. primar Mihaela Anghelescu 

Prof. înv. primar Lavinia Seucea 

Prof. Sorina Plopeanu 

Prof. Anamaria Ciobotaru 

Prof. Rose Mari Văsioiu 

Prof. dr. Camelia Ciurescu 

Melina Iordache 
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Echipa de evaluare a lucrărilor elevilor: 

 

 

prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu 

prof. înv. primar Mihaela Comănici 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Paula Tatu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Echipa de organizare: 

 

 

prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu 

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. Camelia Ciurescu 

prof. înv. primar Mihaela Comănici 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Paula Tatu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Tabel nominal cu participanții la simpozion 
 

Secțiunea 1: Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor 
 

Moderatori: prof. înv. primar Liliana Iancu 

prof. înv. primar Ilie Lică Ceaușu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 
 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Buzenchi Lucica Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 38 

”Dimitrie Cantemir” 

Constanţa Constanţa  

Copilul autist- un elev special 

 2.  Nicon Rodica Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 38 

”Dimitrie Cantemir” 

Constanţa Constanţa 

3.  Ene Lucia Prof. 

înv.preşcol

ar  

Grădiniţa P.P.”Amicii” Constanţa Constanţa  

Abordarea creativă a noilor concepte în învăţământul 

preşcolar 

 4.  Piştea Alina 

Margareta 

Prof. 

înv.preşcol

ar  

Grădiniţa P.P.”Amicii” Constanţa Constanţa 

5.  Parpală Dănuț prof. 

înv.primar  

 

Școala Gimnazială 

„Zaharia Stancu” 

Roșiorii de 

Vede 

Teleorman  Aspectele principale ale personalitǎţii copilului de vârstǎ 

şcolarǎ micǎ 

6.  Ciucă Fevronia prof. 

înv.primar  

Şc. Gimnazială nr. 28,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa  

Clasa a IV-a – puntea dintre ciclul primar şi cel gimnazial 

 7.  Varsami Nicoleta prof. 

înv.primar  

Şc. Gimnazială nr. 28,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa 

8.  Iancu Liliana prof. 

înv.primar  

Școala Gimnazială Nr. 37 Constanţa Constanţa Despre conceptele geometrice  la ciclul primar și 

dezvoltarea operațiilor infralogice 

9.  Ceaușu Ilie Lică prof. înv. 

primar  

Liceul Teoretic “Ioan 

Cotovu” 

Hârşova Constanţa Importanta educatiei ecologice si de protectie a mediului 

pentru elevii din invatamantul primar  

10.  Nanu Tanța Prof. Școala Gimnazială Nr. 31 Constanţa Constanţa Individualitate, originalitate, creativitate - cheia unui 

demers didactic de succes 11.  Cheltuianu Maria Prof. Școala Gimnazială Nr. 31 Constanţa Constanţa 

12.  Guzun Silvia Înv., 

directoare 

Gimnaziul „Nicolae 

H.Costin” 

Chişinău R. Moldova Înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunilor la disciplina 

istorie  
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13.  Zamfir Liliana prof. 

înv.primar 

Şcoala Gimazială 

„Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Modalităţi de abordare integrată a curriculum-ului la clasa 

pregătitoare 

14.  Parpală Daniela prof. 

înv.primar  

Școala Gimnazială 

„Zaharia Stancu” 

Roșiorii de 

Vede 

Teleorman   

Particularităţi ale dezvoltării copilului în învăţământul 

primar 

 
15.  Râcu Camelia prof. 

înv.primar  

Școala Gimnazială Nr. 3 Zimnicea Teleorman  

16.  Amza Narcis Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Relațiile dintre copilul de vârstă școlară medie și părinții 

săi   

17.  Manole Belchiz Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Utilizarea metodelor activ-participative  în centrul de 

documentare şi informare  

18.  Murariu Angela Prof. Înv. 

Preșc. 

Grădinița PP Nr.44 Constanţa Constanţa Rolul cadrului didactic în stimularea și formarea 

personalității elevilor 

19.  Șerban Eugenia 

Doinița 

Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Modalități de dezvoltarea a creativității 

20.  Covergă Doina Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Manifestarea creativității și a imaginației 

21.  Grigore George 

Daniel 

Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Cum să fiu mai creativ 
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Tabel nominal cu participanții la simpozion 

Secțiunea nr. 2: RELAŢIA DINTRE  LIMBAJ ŞI  REALITATE 

Moderatori:    prof. Camelia Ciurescu 

            prof. înv. primar Daciana Călin 

    prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu 

 
Nr. 

crt. 

Nmele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Moraru 

Constanda 

prof. 

înv.primar  

Şc. Gimnazială Nr. 28 

,,Dan Barbilian” 

Constanţa Constanţa Evaluarea competențelor de ascultare și de vorbire la 

clasele primare 

2.  Calenici Mihaela 

 

 Şcoala Gimnazială nr. 24 

“Ion Jalea” 

Constanţa Constanţa Exprimarea interrelaţiilor umane prin limbaj 

 

3.  Dorobeti Tatiana Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Îmbunătățirea exprimării copiilor în concordanță cu vârsta 

lor 

4.  Palasca Simona prof. înv. 

primar, dr. 

în filologie 

Şcoala gimnazială 

,,Gheorghe Ţiţeica” 

Constanţa Constanţa  

Locuri imaginare în basmul românesc 

5.  Ciurescu Camelia 

Eugenia 

Prof. dr. Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” 

Constanța Constanța Metode active de stimulare și evaluare a creativității 

grupurilor 

6.  Rugină Carmen Prof.  Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” 

Constanța Constanța Metode active de stimulare și evaluare a creativității 

grupurilor 

7.  Călin Daciana Prof. Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Leonida” 

   

Evaluarea la clasa a VI-a 

8.  Agighioleanu 

Aurelia 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanţa Constanţa Trăsături morale ale persoanei- personaje literare 

9.  Alecu Paraschiva prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanţa Constanţa  

Cartea, izvor de cunoaștere și frământare 10.  Radu Rodica prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanţa Constanţa 

11.  Suditu Alina Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Creativitatea în compuneri 

12.  Sava Mariasa 

Alina 

Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Cum să fii mai creativ 
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Tabel nominal cu participanții la simpozion 

Secțiunea nr. 3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 

 

Moderatori:    prof. Sorina Plopeanu 

            prof. Daciana Călin 

    prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu 

 
Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Gospodin Marioara prof. înv. 

primar  

Şcoala gimnazială nr.30 

„Gheorghe Ţiţeica” 

Constanţa Constanţa Cartea, bucuria mea. Proiect educaţional 

2.  Tăbăcaru Janina 

Lăcrămioara 

Prof. înv. 

primar  

Şcoala gimnazială nr.16 

„Marin Ionescu 

Dobrogianu” 

Constanţa Constanţa Creativitate din perspectiva teoriei inteligenţelor multiple 

3.  Badiu Iuliana prof. înv. 

primar  

Şc. Gimnazială Nr. 30 

,,Gheorghe Țițeica” 

Constanţa Constanţa Creativitatea la elevii din ciclul primar 

4.  Tatu Paula prof. înv. 

primar  

Şc. Gimnazială nr. 28,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Instruire de calitate - instruire sub semnul creativității 

5.  Mologani Cristina -

Aneta 

Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Internetul- dușman sau prieten 

6.  Plopeanu Sorina Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Noi abordări metodologice în predarea- învățarea istoriei 

7.  Zamfir Simona-

Mariana 

prof. înv. 

primar 

 

Liceul Teoretic  

,,Lucian Blaga” 

Constanţa Constanţa Utilizarea metodelor interactive la clasa pregătitoare 

8.  Comănici Mihaela prof. înv. 

primar  

Şc. Gimnazială nr. 28,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Învață din natură: Copiii și Marea   

9.  Popa Adriana prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „A. 

Saligny” 

Cernavoda Constanţa Dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor în cadrul 

disciplinei opționale „Teatru – suflet de copil”  

10.  Mincu Mariana Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Gândirea creativă: de la logică la imaginație 

11.  Cojocaru Florica Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Comunicare, joc și culoare 

12.  Dănulescu Maria 

Mădălina 

Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Creativitatea în și prin matematică 

13.  Hodorog Garofița Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Dezvoltarea imaginației și a creativității în matematică 
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Tabel nominal cu participanții la simpozion 
 

Secțiunea nr. 4: ABORDARE INTEGRATĂ 

 

Moderatori:    consilier CNEE Daniela Lăudoiu 

            prof. înv. primar Marioara Istrate 

    prof. înv. primar Mihaela Comănici 
 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Jagura Olimpia Prof. înv. 

Primar  

Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa Constanţa Abordarea integrată a conţinuturilor prin studiu tematic 

2.  Pîrvu Cristina Prof.  

 

Şcoala Gimnazială 

„Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Abordarea integrată în predarea limbii engleze la clasele 

primare 

3.  Cojocaru Mădălina Prof. înv. 

preşcolar  

Grădiniţa P.P.”Amicii” Constanţa Constanţa  

Activitatea  integrată -  strategie modernă în învăţarea 

preşcolară 

 
4.  Șerbatiuc Simona Prof. înv. 

preşcolar 

Grădiniţa P.P.”Amicii” Constanţa Constanţa 

5.  Olteanu  Camelia prof. înv. 

primar  

Liceul Tehnologic “I. C. 

Brătianu”  

Nicolae  

Bălcescu 

Constanţa  

Formarea personalității elevilor prin implementarea 

proiectelor pentru dezvoltarea abilităților de viață 

 
6.  Stoica  Tatiana Prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic “I. C. 

Brătianu” 

Nicolae  

Bălcescu 

Constanţa 

7.  Beşir Leman prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimazială 

„Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa  

Noutǎţi in curriculum-ul pentu învǎţǎmântul primar –clasa 

pregǎtitoare 

 
8.  Horneţ Monica 

Ioana 

prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimazială 

„Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa 

9.  Istrate Marioara prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială 

,,Consstantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Predarea integrată a cunoştinţelor în învăţământul primar 

10.  Băcăian Liliana 

Ana 

prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială 

« I.G.Duca » 

Petroşani Hunedoara  Proiect interdisciplinar. Abordare integrată  

11.  Chiocaru Ionelia prof. înv. 

primar  

Liceul Tehnologic Ciobanu  Constanţa Rolul proiectului tematic în abordarea integratǎ a 

curriculumului  
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12.  Dăscălașu Mariana prof. 

înv.primar  

Școala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța  

Valenţe formative  ale abordării integrate a curriculum-ului 

13.  Suță Maria prof. 

înv.primar 

Școala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța 

14.  Ungureanu Violeta prof. 

înv.primar 

Şcoala Gimnazială “Leon 

Dănăilă” 

Darabani Botoşani Rolul activităţilor integrate în învăţământul primar   

15.  Anton Cristina Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Jucăriile, sursa de dezvoltare pentru imaginație și 

creativitate 

16.  Taraș Dicuța Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Florile- parfum și culoare 

17.  Ciocîrlan 

Crenguța Mariana 

Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Jocul-sursă de inspirație la elevii  
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Tabel nominal cu participanții la simpozion 

 

Secțiunea nr. 5: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 

Moderatori:    consilier CNEE Radu Dascălu 

            prof. înv. primar Florina Zecheru 

    prof. înv. primar Elena Babașcu 
 
Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Marin Adela Ionica prof. înv. 

primar  

Şc. Gimnazială Nr. 30 

,,Gheorghe Țițeica” 

Constanţa Constanţa Pledoarie pentru creativitate 

2.  Georgescu Manuela prof. 

înv.primar  

Scoala Gimnazială nr. 3 

“Ciprian Porumbescu” 

Constanţa Constanţa  

"O altă viziune a lucrurilor prin creativitate " 

3.  Niţă  Frusina  

Dănuţa 

Prof. înv. 

preşc. 

Grădiniţa P.P. nr.42  

Constanţa 

Constanţa Constanţa Amintiri  din  era  cretacică” -Activitate experiment – 

4.  Cărăvan Elena  prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială Gh. 

Ţiţeica 

Craiova Dolj  Cuvânt și culoare – opţional pentru clasa a III-a      

5.  Babaşcu Elena prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială 

„Nicoale Tonitza” 

Constanţa Constanţa 
Dezvoltarea personală a copiilor prin joc  

6.  Caragop Chirața prof. înv. 

primar  

Şcoala gimnaziala, Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa  

Fantezie, dibacie, creatie-arta Origami 

 7.  Panait Maria prof. înv. 

primar  

Şcoala gimnaziala, Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa 

8.  Radu Liliana prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.28 

”Dan Barbilian” 

Constanţa Constanţa Clasa pregătitoare premisă  a adaptării copilului la şcolaritate 

9.  Zecheru Florina  prof. înv. 

primar  

Şc. Gimnazială nr. 28,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Îmi place clasa pregătitoare 

10.  Chitic Roxana prof. înv. 

primar  

Liceul Teoretic Murfatlar Constanţa Metode activ-participative utilizate în dezvoltarea creativității 

la școlarul mic 

11.  Nedea Maria prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimazială 

„Constantin Brâncuşi” 

 

Medgidia Constanţa Situaţii noi de abordare a jocului Tangram 
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12.  Roșulescu Mihaela Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Stimularea gândirii creative prin experimentul de laborator 

13.  Dogaru Aneta 

Nicoleta                                                                                               

prof. 

înv.primar  

 

Liceul Teoretic “Ioan 

Cotovu” 

Hârşova Constanţa Valenţele formative ale utilizării jocului didactic matematic 

în cadrul lecţiei de matematică a şcolarului mic 

14.  Emandii Anca 

Maria 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 38 “ 

D. Cantemir” 

Constanţa Constanţa  

Cultivarea  creativității  în învățământul primar 

 15.  Florescu Oana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 38 “ 

D. Cantemir” 

Constanţa Constanţa 

16.  Brumă Mihaela Prof. Colegiul Tehnologic „Ioan 

C. Ștefănescu” 

Iași Iași Rolul aplicațiilor practice în dezvoltarea gândirii critice și 

creative la lecțiile interdisciplinare 

17.  Savin Irina Prof. Colegiul Tehnologic „Ioan 

C. Ștefănescu” 

Iași Iași 

18.  Burada Ana Maria Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Rolul educației nonformale în dezvoltarea creativității 

elevilor 

19.  Istudor Corina 

Luminița 

Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Imaginația, cea mai puternică armă a creativității 

20.  Gheorghita Lina Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Creativitatea și imaginația - mijloace de dezvoltare 

intelectuală 

21.  Burlacu Claudia Prof. Școlala Gimnazială Ghergheasa  Buzău  Întâlnire între talent, imaginație și creativitate 
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Tabel nominal cu participanții la simpozion 

 

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

 

Moderatori:    prof. univ. dr. Mihaela Modoran 

            prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

    prof. înv. primar AurMihaela Comănici 
Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Rupesac Ecaterina prof. înv. 

primar  

Şc. Gimnazială nr. 28,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Pasiune,  performanță,  calitate 

2.  Șerban Mariana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 7 

”Remus Opreanu” 

Constanţa Constanţa Activități extracurriculare în căutarea meseriilor tradiționale 

între Dunăre și Mare 

3.  Deaconeasa 

Verginica 

Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr.37 Constanţa Constanţa  

Activităţile  extracurriculare  - obligaţie, necesitate, provocare  

 4.  Făget Cristina 

Mihaela 

prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială nr.37 Constanţa Constanţa 

5.  Holubeanu Simona-

Elena 

prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 38 

”Dimitrie Cantemir” 

Constanţa Constanţa Dezvoltarea creativității prin activități desfășurate în echipă. 

metoda horoscop 

6.  Belu Cristina prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimazială 

„Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei prin activităţile  şcolare 

şi extracurriculare 

7.  Barabaș Cristina 

Mirela 

profesor Palatul Copiilor Constanța Constanţa Constanţa Educaţia nonformală şi rolul ei în dezvoltarea competenţelor 

sociale şi civice ale elevilor 

8.  Abibula Seila prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Valu lui 

Traian 

Constanţa Impactul activ al activităților extracurriculare 

  

9.  Ir imia Mariana  Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială 

, ,Constantin Brâncuşi”   

Medgidia  Constanţa Importanţa  activităţ i lor  extracurriculare în 

dezvoltarea personali tăţ i i  elevului  

10.  Omer Birsen  prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială 

, ,Constantin Brâncuşi”  

 

Medgidia  Constanţa 

11.  Silveșan Tatiana Profesor 

psih. sp. 

Centrul Şcolar de Educație 

Incluzivă 

 

Beclean  

 

Parteneriat educațional: ,,Anotimpurile copilăriei”  
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12.  Artagea Andreea 

Mihaela 

Prof. Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa  

Proiecte colaborative în relaţia şcoală – comunitate 

13.  Constantin Alina prof. înv. 

primar  

Şc. Gimnazială Nr. 6 

„Nicolae Titulescu” 

Constanţa Constanţa Rolul activităților extracurriculare în învățământul primar 

14.  Oniciuc Alina prof. înv. 

primar  

Liceul Tehnologic "Ion 

Podaru" 

Ovidiu Constanţa Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

elevilor  

15.  Cușu Elena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanţa Constanţa Dezvoltarea personalității prin activități extracurriculare 

16.  Rizoiu Maria Înv. Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanţa  

Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personală a 

copilului 17.  Rizoiu Aurelian Înv. Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanţa 

18.  Modoran Mihaela Lect. univ. 

dr. 

Universitatea „Ovidius” 

Constanţa, Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei 

Constanţa Constanţa Metode de dezvoltare a creativităţii muzicale 

 

 

 

19.  Silvia Guzun director Gimnaziul „Nicolae H. 

Costin” 

Chișinău Republica 

Moldova 

Succesul unui proiect cu finanţare externă                                                                                                                              

20.  Rupesac Ecaterina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa Constanţa Pasiune,  performanță,  calitate 
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LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLEN
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EDUCAȚIE PENTRU SECOLUL 21 
 

Dr. Ec. Costin Octavian Sorici 

Universitatea OVIDIUS Constanta 

 

 

1. Ce este educația pentru secolul 21 și de ce este atât de importantă? 

 

Ce au nevoie să învețe elevii din ziua de azi pentru a reuși, nu numai la școală dar și mai 

târziu, la facultate, cariere, cât și ca cetățeni activi? Această întrebare stă în centrul unor discuții și 

dezbateri aprinse, cu atât mai mult cu cât, eforturile de  a crește performanțele elevilor și pregătirea 

lor pentru viață, nu dau întotdeauna rezultatele așteptate.  

În acest demers, merită să plecăm de la fenomenele și procesele majore care au afectat lumea 

în ultimii 30 de ani. Să ne gândim, de exemplu, la modul în care s-a schimbat modalitatea de 

comunicare, în ultimele decenii. Am trecut de la telefoanele fixe, la telefoanele portabile, la 

Internet, Skype și What’Up, ceea ce ne face mult mai abordabili, mult mai conectați și integrați unii 

cu ceilalți.  Să ne amintim modul în care se relaxau bunicii și părinții noștri, cu serate dansante, 

gramofoane și pick-up și să ne gândim la modul în care copiii din ziua de azi se relaxează ascultând 

muzică, pe telefon, tabletă sau Ipod, de multe ori singuri, sau în timp ce fac și alte activități. Dacă 

adaugăm la acest tablou și modul în care s-a trecut, pe piața muncii, de la producția de serie, 

intensivă în forță de muncă, la producția de nișă, individualizată și din ce în ce mai mult intensiv 

tehnologizată, de la metodele de plată care necesitau contactul fizic la metodele de plată virtuale de 

azi, ne putem da seama de schimbările dramatice prin care a trecut societatea ultimilor ani, sub 

impactul tehnologiilor. 

În tot acest  context, sistemul educațional a rămas, din păcate, în urma vremurilor. Și acest 

lucru este valabil, nu neapărat la nivelul infrastructurii- dotările din multe școli, țin în mare măsură 

pasul cu ultimele tendințe- cât mai ales la nivelul mentalității cadrelor didactice și a organizării 

curicullum-ului.  

Există încă multe cadre didactice care gândesc că elevii sunt la fel ca întotdeauna. Că aceleași 

metode care au funcționat pentru ele, funcționează și pentru copiii din ziua de azi. Problema cu 

acest mod de abordare este că elevii din ziua de azi sunt fundamental diferiți: ei gândesc și 

procesează informația fundamental diferit față de predecesorii lor.  

În secolul trecut, secolul standardizării, cadrul curicullar se axa mult pe subiectele cheie, de 

bază, și pe un sistem de evaluare rigid, care evalua de cele mai multe ori cunoștințele, în aceste 

domenii de bază. În secolul 21, secolul „vitezei”, al tehnologiei, al individualizării, cunoștințele se 

perimează rapid, și ceea ce trebuie să rămână, la sfârșitul unui ciclu educațional, sunt o serie de 

abilități și competențe fundamentale, care să ajute copiii să se integreze în societatea de astăzi. 

Cu alte cuvinte, se trece de la rolul preponderent informativ al școlii, către rolul formativ, iar acest 

lucru nu se poate face cu cadrul curicullar existent.  

 

2. Cum ar arăta un cadru curicullar mai apropiat de nevoile educaționale ale secolului 

XXI? 

Ultimele cercetări în sistemele educaționale mai avansată arată un cadru curicullar apropiat de 

cel din imaginea de mai jos: 
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Sursa: Framework for 21st century learning, Departamentul de Stat american pentru 

educatie 

 

Acest cadru curicullar ar permite să facem față mai bine provocărilor de ordin demografic, 

tehnologic și al mentalităților, caracteristice acestui secol. 

În centrul acestui model continuă să se regăsească subiectele de bază (Limba maternă, 

matematica, geografia, istoria, chimia, fizica etc.) dar, pe lîngă acestea, integrate transversal sau 

studiate separat, apar o serie de noi direcții educaționale: 

- Abilitățile de viață (comunicarea, creativitatea, gândirea critică, cooperarea și încrederea în 

sine) sunt din ce în ce mai importante pentru ca elevii să își dezvolte mentalități care să îi ajute să se 

confrunte cu noile provocări, să ia inițiativa și să surmonteze dificultățile și eșecurile.  

- Subiectele specifice secolului XXI (limbile străine, educația civică, educația financiară, 

globalizarea și cetățenia globală, probleme de mediu etc.) sunt aspecte pe care copilul trebuie să le 

deprindă din școală, pentru a nu fi surprins atunci când intră pe piața muncii. 

- Abilitățile de învățare și gândire (să știi cum să înveți, cum să îți iei ceea ce ai nevoie din 

multitudinea de informații care ne  bombardează zilnic, cum să analizezi ce este corect, etic și 

pozitiv și ce este manipulare, dăunător și neetic, să știi să îți stabilești și să te raportezi la valorile 

perene) devin, în era democratizării informației, abilități indispensabile.  

- Abilitățile de operare pe calculator și folosirea tehnologiei, într-un mod benefic, 

echilibrat, care să creeze plusvaloare și să conducă la noi inovații, sunt de asemenea cele care vor 

face diferența și vor ajuta la succesul în carieră și în viață. 

Toate acestea însă trebuie să fie însoțite de schimbarea modului de evaluare. Trebuie să 

trecem de la o evaluare statică, bazată pe memorare și repetiție la materiile de bază, la o evaluare a 

abilitățlor reale de a folosi, la un anumit moment, niște cunoștințe, de a le combina pentru a obține 

altele, de a le aplica în practică și de a se adapta la noile contexte, de a colabora cu cei din jur și de a 

înțelege problemele mai largi cu care se confruntă societatea. Este o schimbare fundamentală de 

filosofie, dar absolut importantă, dacă dorim o educație adaptată nevoilor actuale. 

Ținînd cont de toate aceste aspecte, putem să trecem mai departe, apoi să ne întrebăm care 

sunt ingredientele performanței în educația secolului XXI și care sunt zonele în care se produc 

schimbări. 

 

3. Legătura între practicile educaționale ale secolului XXI și performanțele elevilor 

 

Zonele în care se produc schimbări în ceea ce privește practicile educaționale sunt 

următoarele:  

- Rolul profesorului – se trece de la profesorul ierarhic, care transmite informații și 

cunoștințe universal valabile, către profesorul facilitator, motivator, însoțitor, care acompaniază 

procesul individual de învățare și descoperire al fiecărui elev; 
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- Rolul elevului – se trece de la elevul obedient, neinteresat și neresponsabilizat în procesul 

educațional, individualist, memorator,  către elevul activ, încurajat să ia inițiativă, împuternicit în 

propriul proces de învățare, colaborativ și creativ; 

- Rezultatele studentului – se trece de la evaluarea pe bază de notare a cunoștințelor la 

materiile principale, la evaluarea abilităților practice, în toate domeniile menționate, de la 

răsplătirea preponderentă a rezultatelor către răsplătirea preponderentă a efortului; 

- Accentul în cadrul cursului - se trece de la transmiterea de informații (70% informare și 

doar 30% aplicare) către transferul de cunoștințe în practică în mod permanent, prin proiecte 

individuale și de echipa, către problematizări și încurajarea generării de soluții creative; 

- Designul lecției - se trece de la lecții teoretice, desfășurate în sala de curs, către lecții 

practice, experimente, desfășurate preponderent în laboratoare sau în natură; 

- Strategii educaționale – se trece de la abordarea standardizată, către o individualizare a 

învățării, intervenții individualizate în funcție de nivelul și nevoile fiecărui elev; 

- Instrumente și tehnologii educaționale – se trece de la instrumentele statice (scrisul cu 

creta pe tablă, cititul de pe carte și scrisul pe caiet, către instrumentele interactive (tablă interactivă, 

televiziune, Internet, citit de pe mijloacele electronice, folosirea tabletelor și a laptopurilor pentru 

notițe); 

- Practici de evaluare- se trece de la evaluarea cunoștințelor la materiile de bază, către 

evaluarea abilităților secolului XXI. Se depășește cadrul evaluării IQ-ului și se face o evaluare a 

inteligențelor multiple.  

 

 

4. Concluzii 

 

La sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI, lumea s-a schimbat dramatic, cu impact 

semnificativ asupra modului în care elevii învață și obțin performanțe. Factorii de decizie ar trebui 

să înțeleagă cele 5 zone care generează performanțele elevilor și să acționeze prin politici 

responsabile în aceste zone, pentru a ne menține în zona de competitivitate care să ne permită 

dezvoltarea economică: 

1. Curriculum – ce îi învăţăm 

2. Calitatea procesului  – cum îi învăţăm 

3. Resursa umană din educaţie - cine îi învaţă 

4. Infrastructura şcolară – unde îi învăţăm 

5. Caracteristicile elevilor – pe cine învăţăm 

 

Surse bibliografice: 

1. http://www.wise-qatar.org/edhub/t-mba-teenager-mba 

2. http://www.time4learning.com/scope-sequence/index.shtml 

3. http://www.discoveryeducation.co.uk/what-we-offer/discovery-education-espresso 

4. http://scienceofeverydaylife.discoveryeducation.com/ 

5. http://www.slideshare.net/wilemmed/the-21st-century-learner-slideshare 

6. http://www.slideshare.net/scjoshidat2012/how-learning-to-be-transformed-in-21st-century 

7. https://education2020.wikispaces.com/Professional+Development+for+Administrators 
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CE FACEM CU RĂUL DIN NOI? 

Prof. univ. dr. Olga Duţu 

 

Povestea a confruntării dintre bine şi rău eternizată în Biblie, 
prin binomul Cain şi Abel, este oferită, pe scena  Teatrului de pe 
Lipscani, în regia şi interpretarea marelui actor Horaţiu Mălăele, în 
spectacolul Jocul vieţii şi al morţii de Horia Lovinescu, trecut prin Fraţii 
Karamazov de F. Dostoievski. 

Horaţiu Mălăele este unul dintre oamenii extraordinari care l-au 
„impresionat, incitat şi inspirat“ pe Matei Vişinescu să scrie un număr 
impresionant de piese de teatru. În şirul celor care l-au însoţit pe 
„drumul său spre absolut“ se află Alexandru Repan, Ion Caramitru, 
Virgil Ogăşanu, Ioana Crăciunescu, Valeria Seciu, regizorii Cătălina 
Buzoianu şi Alexandru Tocilescu, actori şi regizori francezi, după 1987, 
când s-a stabilit la Paris, Teatrul Kaze din Tokio şi Teatrul Naţional din 
Budapesta. 

Născut la 29 I 1959, la Rădăuţi, Matei Vişniec va publica primul, 
din cele cinci volume de poezii, La noapte va ninge, la vârsta de 21 ani. 
A scris cinci romane şi un număr impresionant de piese de teatru, 

publicate în numeroase ediţii, în ţară şi străinătate, dar mai ales montate în peste 40 de ţări, fiind premiat 
de Uniunea Scriitorilor din România, Academia Română, reviste de cultură, la Festivalul de la Avignon, în 
2009, Premiul European pentru întreaga activitate de către Societatea Autorilor şi Compozitorilor 
Dramatici, iar în oct. 2014 primeşte titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius din Constanţa. 

Unul dintre cei mai mari dramaturgi ai lumii, Matei Vişniec are şi vocaţia de a construi „poduri 
culturale“ între România şi Franţa. Trăieşte în Franţa din 1987, dar vine frecvent în ţară unde i se montează 
piesele, i se publică opera, ţine legătura cu confraţii de scris, cu prietenii şi cititorii sau spectatorii operelor 
sale. Vocea sa ne-a informat în limba română, de la Radio France Internationale, în legătură cu atacurile 
teroriste de la Paris, în ianuarie 2015. 

Ultimul volum de teatru, Omul din care a fost extras răul, a apărut în 2014, la Editura Cartea 
Românească, lansat şi la Universitatea Ovidius cu prilejul mesei rotunde dedicate dramaturgiei sale.  

Volumul, prin cele trei piese, de o tulburătoare actualitate, „deschide o fereastră spre tine însuţi“, „te 
invită la o călătorie, la o evadare, la o reflecţie. Şi la multă nelinişte.“ (Matei Vişniec, coperta IV). 

De ce Hecuba, a doua piesă a volumului, forează în 
fundamentele lumii: acolo vom descoperi o mamă a cărei durere 
devine mai apăsătoare decât greutatea însăşi a Universului (îi muriseră 
19 fii în război) are dreptul să le ceară socoteală zeilor pentru cum au 
conceput lumea. 

Cabaretul Dada, cea de a treia piesă, este un omagiu poetic, 
polemic şi critic adus conceptului care, în 1916, la Zürich, în frunte cu 
un tânăr artist pe nume Tristan Tzara, originar din România a dinamitat 
toate criteriile în artă. 

Piesa care dă titlul volumului, Omul din care a fost extras răul, i-
a fost cerută, în 2012, de directorul Teatrului Naţional din Budapesta, 
regizorul Vidnyànszky Attila. 

Îl obseda de mult timp subiectul sufocant al omului 
contemporan „devenit treptat un mutant prin abandonarea libertăţii 
sale şi a valorilor umaniste.“1 

Cu aceeaşi forţă l-a obsedat şi metafora şobolanului, care vine 
să-i ofere omului ajutor. 

                                                           
1
 Matei Vişniec, Omul din care s-a extras răul, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2014, p. 175. 
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Matei Vişniec a mai tratat acest subiect şi în piesa La mémoire des serpillères (Memoria cârpelor) 
scrisă pentru Teatrul Naţional din Bretania, în romanul Dezordinea preventivă şi în piesa publicată la 
Editura Lansman La roi, le rate et le fou du roi (Regele, şobolanul şi nebunul regelui). 

Ca scriitor şi ca jurnalist a fost frământat o viaţă întreagă de problematica omului obligat să coabiteze 
cu răul din sine şi cu răul social şi istoric. Piesa Omul din care a fost extras răul s-a apropiat cel mai mult de 
ceea ce dorea să spună pe această temă de mare actualitate. 

Dramaturg al mileniului III, Matei Vişniec se implică în montarea spectacolelor sale, în ţară sau în 
străinătate şi de aceea, surpriza pe care o oferă cititorului, dar mai ales regizorului, scenografului, actorilor 
o reprezintă mulţimea, claritatea şi precizia indicaţiilor scenice, care valorifică multe din facilităţile 
tehnologiei moderne: 16 televizoare mari pe scenă, o coadă uriaşă de şobolani traversează aerian scena, 
decoruri minimaliste şi asigurarea deplasării automate a acestora. 

Dinamica spectacolului este susţinută de distribuţia în 14 teme a celor 38 de tablouri, care 
abordează, pe lângă tema centrală - asanarea morală a omului şi a societăţii umane, în Domnul Şobolan (3 
tablouri), Grand Café (4 tablouri), Talk show (2 tablouri), Trezirea (2 tablouri), Summit (6 tablouri) şi teme 
ca Jurnalismul fără ipocrizie (3 lecţii), Televizoarele (3 tablouri), Familia-model (3 tablouri), Ce este poezia 
(5 tablouri). Finalul etaj este conceput în trei tablouri, iar posibilitatea extinderii spectacolului este sugerată 
de cele 7 Texte rezervă, pe teme noi: Cacofonie (3 tablouri), Alocuţiune televizată (1 tablou) şi câte un 
tablou la temele  Jurnalism fără ipocrizie, Televizoarele şi Ce este poezia. 

Jurnalist de mare valoare, Matei Vişniec, cu bogată experienţă la BBC şi, în prezent, la Radio France 
Internationale, deschide spectacolul răului social şi istoric cu lecţii dure de jurnalism fără ipocrizie, în care 
profesorul Eric precizează rolul informaţiei în jurnalul de actualităţi televizat sau în buletinul de ştiri  un imn, 
dedicat violenţei, o punere în pagină a morţii, a banilor, sexului şi corupţiei din societatea capitalistă de 
consum, deci materia jurnalismului tratează moarte, război, criză, foamete, catastrofe, delincvenţă, şantaj, 
prostituţie, trafic, tortură, furt. (p. 12). 

Sunt imagini reale ale răului social contemporan, cu rădăcini în răul istoric, care prin densitate, 
intensitate şi repetare devin senzaţionale şi creează dependenţa telespectatorului care se simte frustrat în 
absenţa lor din primul telejurnal de dimineaţă. 

Bine ambalate, ştirile din această categorie, prin şocul emoţional, prin forme de orgasm 
informaţionale asigură ratingul, dar amplifică răul de sine şi răul social, când din fiecare cuvânt emană 
„moarte, violenţă, cruzime, barbarie, frison, adrenalină, consternare, indignare, stupefacţie, surpriză, silă, 
murdărie, frică şi imoralitate.“ (p. 17). 

În tablourile întitulate Televizoarele jurnalistul cu accent slav se adresează în numele ţărilor din Estul 
Europei, pe care ţările occidentale, care au inventat capitalismul şi societatea de consum le avertizează: 
„atenţie, nu vă luaţi după noi că nu e bine, nu urmaţi modelul nostru, nu luaţi exemplul nostru, modelul pe 
care l-am creat este nefast, „întrucât distruge planeta, împute aerul, poluează oceanele … “ (p. 19). 

Prin Domnul Kuntz apare tema proliferării monstruoase a şobolanilor, deoarece „omul a acoperit 
planeta cu o pojghiţă de deşeuri.“ (p. 20) 

Pe unul din cele 16 televizoare de pe scenă apare unul din personajele principale, Preşedintele 
summitului mondial, pe tema Terrei durabile, care, dincolo de aroganţă, suficienţa şi limbajul de lemn 
specifice acestui prototip, analizează criza mondială a societăţii de consum, care se manifestă prin totala 
ruptură dintre producţie şi tratamentul deşeurilor, neschimbarea manierei de consum, chiar dacă omenirea 
se îneacă în gunoaie şi în produse toxice, absenţa unui acord global între naţiuni pe nicio temă de ordin 
economic, ecologic sau pe vreun fundament de valori comune. (p. 20) 

Domnul Kuntz, pe Televizoarele 2 şi 8, elogiază capacitatea de organizare şi cooperare a miliardelor 
de şobolani, datorită bijuteriei de creier şi câmpului magnetic al cozii şobolanului, care acţionează ca un WI-
FI, facilitând legătura dintre indivizi şi acţiunea în grup. (p. 23) 

Un clip publicitar propune crearea, în toate locuinţele şi instituţiile a Spaţiilor Ş, în vederea coabitării 
cu şobolanii, considerate adevărate pubele vii. Coada are multiple funcţii: termoreglatoare, captator de 
informaţii, periscop biologic, emiţător de intenţii. 

În tabloul Domnul Şobolan (p. 29) apare în ipostaza de personaj principal reprezentantul şobolanilor, 
care, de pe ecranele televizoarelor, le reproşează oamenilor că, de sute de ani, aşteaptă întâlnirea cu 
extratereştrii, fără a cerceta celelalte inteligenţe terestre şi, de aceea, va întinde el o mână oamenilor, în 
vederea unui demers unic pentru asanarea morală a umanităţii. 
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Receptivă la publicitatea televizată a proiectului guvernamental de proiect ecologic în colaborarea şi 
coabitarea omului cu şobolanii, familia - model din momentul intrării în scenă, îşi exprimă adeziunea la 
ideea coabitării cu şobolanii, pubele vii, care sunt bineveniţi în casa lor: „Dragi şobolani, fiţi bineveniţi la noi 
în casă.“ (p. 32) 

Demersul creativ şi metafizic al autorului creşte în tabloul Grand Café, în care, la propunerea 
Domnului Şobolan, Domnul Kruz acceptă propunerea instituirii unei unităţi de măsură a interiorităţii 
omului, a umanităţii, a existenţialităţii sale şi această unitate să fie şobolanul, dacă se va accepta că „masa 
metafizică a unui om va fi egală cu numărul de şobolani necesari pentru a curăţa gunoaiele şi mizeria 
produsă de respectivul om.“ (p. 42) 

Acceptarea acestui cântar metafizic ar  exprima recunoştinţa omului faţă de şobolanii care vor putea 
asigura şi curăţenia morală a umanităţii, alături de cea fizică, ca şi biodiversitatea prin polenizarea parţială, 
cum rezultă dintr-o cercetare comunicată de Universitatea Princeton. 

Dacă în Orient şobolanul este zeificat pentru rolul său pe planeta noastră, în Occident este nevoie de 
o puternică campanie mediatică cu valenţe pedagogice, pentru ca oamenii să accepte măsurarea umanităţii 
lor. 

Prin Domnul Kuntz, alter-ego al autorului, se pune în discuţie problema răului din om, în contextul 
crizei financiare, economice din 2008, dar şi al globalizării, care au sărăcit peste un miliard de oameni. 

După revoluţia industrială şi informatică, va începe o nouă revoluţie: biologică şi relaţională. 
Ca aliat al Binelui, aşa cum Moartea este aliatul Vieţii, Răul nu poate fi exclus din existenţa noastră, 

cu el se poate dialoga, negocia, coabita, trebuie abordat cu înţelepciune şi politeţe, cu răbdare şi precauţie. 
Considerându-se un răulog, Matei Vişniec propune, prin vocea Domnului Kuntz crearea Răulogiei, 

ştiinţă a convieţuirii cu Răul, care nu trebuie confundat cu prostia, cruzimea sau cinismul, cu ideea de 
accident, de năpastă sau de blestem. Nu trebuie confundat cu Diavolul, ci să dialogăm, să convieţuim cu el, 
întrebându-ne, cu ochii închişi „de ce suntem aşa de răi?“, pentru  a ne simţi mai uşuraţi, stare în care 
putem începe o conversaţie serioasă cu Răul din noi. 

După elogierea capacităţii de interconectare organică a şobolanilor, prin înnodarea cozilor, s-a ajuns 
la o nouă specie, Rattenkönig sau roi de rats. Purtătoarea de cuvânt recomandă modalităţile utilizate de 
Walt Disney în cazul şoriceilor, pentru a-i determina pe copii, tineri, adulţi să-i iubească pe şobolani, în 
vederea coabitării cu aceştia. 

Negocierile din cadrul summitului, dintre Domnul Preşedinte şi Domnul Şobolan, urmăresc obţinerea 
mandatului metafizic, în baza căruia şobolanii să fie lăsaţi să intre in „pivniţele voastre mentale, în 
subsolurile materiei voastre cenuşii, în canalele voastre onirice, în abatoarele voastre existenţiale şi în 
cimitirele voastre cognitive.“ (p. 93) 

Odată semnat la Luxemburg pactul inter-specii om-şobolan, începe organizarea instituţiilor necesare 
aplicării lui. Participanţii la summit şi ziariştii sunt urmaţi de grupuri de şobolani mai mici sau mai mari, în 
funcţie de greutatea sau valoarea metafizică a fiecăruia. Şobolanii fiind la vedere, numărul lor indică mizeria 
fizică şi morală a fiecăruia, fapt care arată că ne aflăm în faţa unei explozii morale de ordin cosmic. 

Pentru om, care nu a putut imagina alt model industrial şi comercial. ajutorul şobolanilor este 
providenţial. În faza experimentală, omul se străduieşte să mănânce bio, să trăiască eco, pentru a reduce 
numărul de şobolani necesari asanării. 

În tabloul Grand Café (4), Domnul Kuntz prezintă aparatul de extras răul din om, rău situat ca un 
apendice pe ficat. Răul poate fi extras chirurgical, dar omul moare. Salvarea vine tot de la şobolani: dacă în 
buzunarul infectat introduci un bebe şobolan viu, acesta se hrăneşte cu răul din om şi „omul devine bun 
sută la sută, adică este eliberat de rău.“ (p. 115) Astfel, şobolanii veghează la fericirea omului, iar cel din 
interior este „cel mai bun prieten al umanităţii din noi.“ (p. 116) 

În cadrul Summit (4), Preşedintele răspunde la întrebările ziariştilor cu privire la angajarea, prin 
protocol, a populaţiei Europei, în această revoluţie bio-socială, datorită căreia vom deveni mai atenţi la 
mizeria noastră morală, civică, instituţională, la mizeria democraţiei noastre. (p. 120) 

Preşedintele solicită sprijinul ziariştilor în această campanie curajoasă, care cere transparenţă 
individuală totală, Europa fiind datoare să înceapă această revoluţie de asanare morală, deoarece pe acest 
continent s-a născut civilizaţia industrială, modelul societăţii de consum şi capitalismul care au generat 
toată mizeria fizică şi morală care ne sufocă. 
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Această soluţie durabilă va asigura, prin şobolanii mutanţi, şi ingurgitarea scurgerilor şi poluării 
nucleare. Şobolanii ne vor oferi un termometru moral biologic, evaluând în fiecare moment greutatea 
morală a oricărui lider planetar, patron, lider de opinie, scriitor, jurnalist, consultând Google. 

Trecut printr-un proces de trezire la realitate, Domnul Preşedinte, arogant, suficient, gurmand, 
dobândeşte autoritatea cu care să le solicite tuturor să-şi poarte „crucea transparenţei“ şi să-şi asume răul 
din sine: „Gândiţi-vă cât de răi, de cinici, de ipocriţi suntem cu toţii …“ (p. 126) 

Discuţia din cadrul summitului abordează şi problema depoluării „durabile“ a limbajului, reducerea 
cu 90% a vocabularului, pentru descarcerarea creierului din capcana limbajului. Numai astfel „ne vom 
reîmprospăta capacitatea de a raţiona“ (p. 137), iar şefii de stat şi de guverne asistă la o demonstraţie de 
decontaminare a limbajului, reducerea comunicării la câteva silabe. 

În tablourile dedicate Familiei model, comunicarea prin silabe, vocale şi nonverbală e justificată prin 
convieţuirea îndelungată, care facilitează selecţia şi utilizarea celor mai simple şi eficiente mijloace de 
comunicare. 

Şobolanul gigant prezintă matricea ideală a existenţei, cu un creier unic, care „nu dezvoltă nicio 
formă de frică sau de angoasă în faţa morţii, nu se proiectează în persoana nici unei divinităţi şi conservă 
sută la sută memoria noastră comună.“ (p. 141) 

Experimentul de deparatizare lingvistică, prezentat în tabloul Summit (6), constă  în extragerea unui 
şir de cuvinte, de către Domnul Kuntz, din acvarii de pe căştile ziariştilor, cuvinte care, pe ecranele 
televizoarelor de pe scenă, se sparg în mii de fărâme, generând reacţii verbale şi fizice, de regrupare a 
martorilor, cuvintele propuse spre epurare sunt: CRIZĂ, NAŢIONALITATE, TRECUT, MINCIUNĂ, SEX, 
LIBERTATE, DIVERGENŢĂ, CONTRADICŢIE, ÎNDOIALĂ, FICŢIUNE, MOARTE, SPAIMĂ, ÎNTUNERIC … 

Şobolanii gigantici încheie acest tablou cu prezentarea avantajelor Creierului unic, care nu este 
niciodată agresiv, nu alimentează nicio formă de ură, violenţă sau răzbunare faţă de om, reduce la neant 
orice reflex legat de politică, ambiţie, ideea de proprietate şi avariţie. Creierul unic asigură claritate şi 
sinceritate în relaţiile dintre indivizi şi exclude orice fel de manipulare. 

Creierul unic percepe timpul din perspectiva unui spectacol al duratei, înţelege sensul plăcerii 
intense gustată efectiv în comun fără a implica şi suferinţa, iar în privinţa creaţiei artistice, de care sunt 
profund interesaţi (vezi tablourile dedicate Poeziei), şobolanii adoră un singur vers, care este chintesenţa 
poeziei şi a frumosului universal: „Câinii traversează aerul într-un diamant.“ (Tristan Tzara) 

Finalul acestei comedii tragice, în trei etaje, oferă o soluţie deocamdată metaforică, pentru salvarea 
morală a umanităţii şi pentru această soluţie imaginează un cortegiu al personajelor, care scandează un 
cântec de recunoştinţă adresat şobolanilor salvatori, părăsind scena şi sala pentru ca în locul golului curăţat 
de rău să se poată construi o lume mai bună. 

„Omul în faţa contradicţiilor sale, violenţa care se reproduce la infinit pe spirala istoriei, arta care a 
devenit un mare semn de întrebare: iată subiectele abordate de Matei Vişniec în aceste comedii tragice 
deghizate în fabule filozofice, dar care rămân înainte de toate nişte poveşti adevărate despre noi şi 
neliniştile noastre.“ (coperta IV) 

Până ce soluţia metaforică propusă de Matei Vişniec va putea fi aplicată pentru conştientizarea şi 
diminuarea răului din sine, a celui social şi istoric, este necesară reformarea educaţiei, în sensul creşterii 
disciplinei în şcoli, a respectului faţă de cadrele didactice din partea elevilor, a familiilor şi a societăţii. 
Aceasta este una din concluziile la care a ajuns guvernul Franţei, în urma analizei cauzelor, tragediei de la 
începutul lunii ianuarie 2015, din redacţia revistei satirice Charlie HEBDO. 

Un alt factor important în lupta împotriva răului şi a violenţei îl constituie educaţia spirituală, prin ore 
de religie şi istoria religiilor, pe care îşi propune şi guvernul francez să le introducă în planurile de 
învăţământ, iar în România opţiunea părinţilor în proporţie de 95% au optat pentru studiul religiei în şcoală, 
în anul şcolar următor. 

Misiunea cadrelor didactice în educaţia morală  a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor este esenţială şi 
realizabilă, în măsura selecţiei celor mai motivaţi absolvenţi de liceu pentru învăţământul superior 
pedagogic, în care harul şi iubirea faţă de oameni sunt esenţiale. 

În societatea contemporană, răul este stimulat de violenţa promovată de mass-media în variate 
forme şi intensităţi. 

În tragedia De ce Hecuba? Matei Vişniec se întreabă prin eterna Hecuba, de ce fundamentele 
societăţii omeneşti sunt clădite pe violenţă, ură şi sânge, de ce, în zilele noastre, copii de 6-7 ani sunt 
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instruiţi, cu arma în mână să omoare, îndoctrinaţi, fanatizaţi şi fascinaţi de adrenalina războiului, ajungând 
la 19 ani „veterani“ de război. 

Un romancier ateu algerian, premiat în Franţa pentru ultimul său roman, a fost întrebat ce ecou a 
avut cartea sa în Algeria, a răspuns că n-a avut nici un ecou, deoarece în afara celor 2-3 televiziuni 
generaliste, funcţionează 1200 canale religioase islamice, pe lângă numeroasele şcoli coranice şi 
propaganda intensă pe canalele de socializare. 

Familia, şcoala şi mass-media sunt deopotrivă responsabile de răul din sine, răul social şi istoric, care 
pot fi eliminate prin conştientizarea existenţei sale şi prin diminuarea efectelor sale, pe toate căile educaţiei 
morale a tinerilor. 

Dacă aspiraţia spre fericire a omului este firească, nu trebuie să uităm îndemnul Apostolului Pavel de 
a îndeplini cele trei condiţii: credinţa, nădejdea şi iubirea faţă de semeni. 
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COPILUL AUTIST- UN ELEV SPECIAL 
 

Prof. înv. primar: Buzenchi Lucica 

Școala Gimnazială Nr. 38 ”Dimitrie Cantemir”, Constanța 

Prof. înv. primar: Nicon Rodica 

Școala Gimnazială Nr. 38 ”Dimitrie Cantemir”, Constanța 

 

 

Autismul – una dintre ”enigmele” care de ceva timp au devenit fie marea provocare, fie marea 

necunoscută, dar, în același timp, și marea problemă a numeroși părinți, educatori sau chiar a unor 

specialiști în domeniul serviciilor psihopedagogice și sociale adresate copiilor/elevilor cu cerințe 

educative speciale. Experiența practică a identificat o categorie aparte de copii care prezintă 

dificultăți de comunicare și relaționare cu cei din jur, instabilitate emoțională, asociate sau nu cu 

deficiențe de intelect, comportament stereotip și repetitiv, având relevanță în desfășurarea normală a 

activităților educative și de socializare a acestor copii. 

Sintagma ”eu sunt special” a pornit de la experiența directă pe care ne-o oferă elevii care 

posedă tulburări din spectrul autist și care tocmai prin formele de manifestare a acestor tulburări din 

această categorie se poate descoperi omul din spatele autismului, o persoană unică, la fel ca și noi. 

Copilul cu autism are o personalitate, talente și interese, are abilități și competențe care îi pot 

asigura un loc în societatea nostră, dacă noi devenim mai toleranți, nu acționăm discriminatoriu și îl 

susținem pentru a se manifesta. 

”A fi autist nu înseamnă a nu fi uman. Înseamnă a fi ciudat. Înseamnă că ceea ce este normal 

pentru ceilalți nu este normal pentru mine, iar ceea ce este normal pentru mine nu este și pentru 

ceilalți. Dintr-un anumit punct de vedere, nu am echipamentul necesar pentru a supraviețui în 

această lume... însă sunt tot o ființă umană. Recunoașteți că suntem străini unul pentru celălalt și că 

felul meu de a fi nu este doar o versiune degenerată a felului dumneavoastră de a fi. Haideți să 

construim împreună un pod între mine și dumneavoastră.” (Jim Sinclair). 

Autismul este un subiect deosebit de complex. Chiar și cei care lucrează în domeniu de mult 

timp nu știu, pe deplin, întotdeauna, prin ce se caracterizează exact.  

Persoanele cu autism nu percep evenimentele în aceeași manieră ca noi. Nu înțeleg suficient 

de bine limbajul vorbit, chiar dacă ele știu să vorbească. Manifestă deseori dificultăți în înțelegerea 

conceptelor abstracte. Au nevoie permanent de informații concrete. Ele gândesc în alb și negru. 

Câteodată interpretează chiar și nuanțele cele mai evidente într-o manieră obtuză, imprecisă. 

La copiii cu un nivel de inteligență aproape normal, se recomandă să se înceapă preventiv, 

odată cu debutul perioadei de școlarizare, cu etape pregătitoare care să explice acestuia că este 

diferit de ceilalți. Pentru a se putea înțelege pe sine, trebuie să fie capabil să se privească prin 

prisma celorlalți. Exercițiile de autocunoaștere (”Eu sunt unic”, ”A fi diferit”, ”Ce îmi place” etc.) 

ele nu ajută doar la informare, ci și la determinarea persoanei respective să reflecteze asupra 

cunoștințelor pe care le are deja despre sine, la evaluarea nivelului de înțelegere a copilului și la 

cum poate vorbi despre el însuși, la determinarea modului de comunicare preferabil de utilizat. 

O persoană autistă înțelege mai bine dacă i se vorbește despre dificultățile altei persoane, 

dacât dacă i se explică lucrurile abstract sau dacă i se vorbește despre sine. Ca și la ceilalți oameni, 

astfel de informații trezesc gânduri, dorințe și emoții. Este vorba, așadar, despre un proces care 

solicită angajament și responsabilități, întrucât trebuie luate în considerație repercusiunile 

emoționale. Trebuie întotdeauna să avem în vedere efectele informațiilor asupra imaginii de sine. 

Persoanele cu autism sunt foarte sensibile la critici și remarci negative. Nu pentru că nu vor să 

le înțeleagă, ci pentru că nu reușesc să se detașeze și să se apere din punct de vedere emoțional, așa 

cum o putem face noi. Pentru ele, criticile vin precum un trăsnet într-o zi senină. Criticile le 

agresează, mai cu seamă când apar prea repede și pe neașteptate. Nu reușesc să le anticipeze.  Să le 

vorbești despre problemele lor și să faci remarci privind lucrurile pe care nu știu să le facă bine, ar 

putea provoca o reacție negativă sau o respingere. 
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Totuși, nu trebuie să ezităm în a le spune adevărul. Nu are sens să spunem că aceste persoane 

sunt capabile să îndeplinească o anumită sarcină atunci când ele nu o pot face. Întâmpină deja 

suficiente dificultăți în a se înțelege pe sine. Nu trebuie să le complicăm viața proiectându-le o 

imagine greșită despre ele și despre capacitățile lor. Înainte de orice trebuie să fim onești. 

Trebuie, în același timp, să fim atenți să nu subminăm imaginea pe care o au despre sine. 

Conversațiile cu persoanele cu autism nu trebuie să provoace frustrări. Ele au parte deja de suficient 

stres și decepții. Întreg procesul de informare despre afecțiunea lor trebuie să se deruleze, și mai 

ales să se termine, într-un stil pozitiv, fără însă a-i amăgi cu iluzii. 

Pentru construirea unei imagini de sine cât mai reale este necesar să urmărim câteva repere 

importante: 

 Intercalarea unor suficiente pauze în timpul lecțiilor, pentru ca persoana cu autism să se 

poată destinde, de preferință din punct de vedere fizic 

 Fluxul de informații să fie dozat 

 Crearea unui echilibru între critică și apreciere 

 Alegerea unor teme care să abordeze subiecte de conversație preferate sau activități 

favorite 

 Adaptarea modului de comunicare de așa manieră, încât să concentreze toată atenția pe 

conținut 

 Sublinierea faptului că există posibilități de progres în limitele autismului 

 Punerea în evidență a persoanei cu autism ca fiind mult mai mult decât limitele sau 

defectele ei 

 Acordarea unui timp suficient atât întrebărilor, cât și reflecțiilor 

 Prezenta umorului, pentru ca unele momente încordate să capete o reacție pozitivă. 

Trebuie așadar să ne adaptăm comunicarea la autism și să ținem cont de faptul că persoanele 

cu autism înțeleg altfel limbajul. 

Pentru că percep lumea altfel decât o facem noi, persoanele cu autism conferă de multe ori o 

altă semnificație termenilor și conceptelor. De exemplu, atunci când o persoană cu autism vorbește 

despre prieteniii săi, este posibil să vorbească despre cei pe care îi simpatizează și care o salută. 

Trebuie să fim prudenți în interpretările noastre atunci când vorbim cu o persoană care are autism. 

Oricine vorbește cu o persoană cu autism trebuie să verifice constant ce înțelege această 

persoană din conversație. Se recomandă să i se ceară persoanei cu autism să repete cu propriile 

cuvinte ceea ce a fost spus în timpul dialogului. 

În timpul unei conversații cu o persoană care are autism, trebuie întotdeauna să se țină cont de 

efectele pe care cuvintele le pot avea; o problemă neînsemnată poate avea efectul unui bulgăre de 

zăpadă. 

Cum orice formă de comunicare cu persoanele afectate de autism se impune a fi adpatată, 

trebuie să ne adaptăm și limbajul în timpul conversației când comunicăm faptul că acesta este o 

persoană specială. Sunt foarte importante descrierile concrete, referințele la lucrurile pe care aceștia 

le pot vedea. Vorbitul în grabă este exclus. Și vorbitul despre sentimente este delicat. Totodată, 

trebuie abordată chestiunea emoțiilor. Aceste persoane trăiesc sentimente, dar ei nu și le pot 

identifica și denumi. 

În timpul conversațiiilor, este foarte important să se vorbească, în primul rând, despre acțiuni 

concrete și apoi despre sentimente. 

În general, ca și în cazul comunicării, regula vizualizării se aplică în mod egal discuțiilor: 

redarea semnificațiilor abstracte se va face în chip vizibil. Vorbirea trebuie susținută de imagini 

concrete. Astfel, un simplu desen poate clarifica o serie întreagă de concepte. 

În egală măsură, discuțiile purtate cu persoanele autiste trebuie să se desfășoare într-o manieră 

structurată. Un cod al conduitei explică, în acest sens, că trebuie trasate linii directoare, stabilite în 

prealabil, de preferință, într-o agendă. Persoana autistă nu este responsabilă de conținutul, durata 

sau desfășurarea dialogului. În caz contrar, dialogul ar fi unul interminabil, fără direcție (cu fraze 

fără sens din cauza asocierilor de idei) și inutil. Discuția nu va fi orientată spre rezultat. 

Conversațiile cu persoanele autiste sunt directive, însî se desfășoară într-o ambianță pozitivă. Dacă 
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interlocutorul intervine cu subiecte noi de conversație (din cauza asocierilor concrete de idei), 

acestea trebuie direcționate. De exemplu: ”vom vorbi despre acest subiect la sfârșitul lecției, să 

terminăm mai întâi cu acesta” sau ”îl voi nota pentru data viitoare”. Ideea transmisă de către cadrul 

didactic trebuie să aibă, efectiv, o direcție precisă. 

De asemenea, este important să tratăm persoana autistă, în primul rând, ca pe o ființă umană și 

nu ca pe un ”autist”. Trebuie considerat un individ cu propriile sale dificultăți și limite, care diferă 

de ale celorlați, autiși sau nu. Este esențial ca individul autist să fie considerat o persoană cu 

potențial, în ciuda tulburării sale. 

 Autismul, ca și tulburare specială impune cadrului didactic metode de lucru și instrumente 

care să faciliteze o mai bună integrare în cadrul școlii, al colectivului de elevi în general. 
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ABORDAREA CREATIVĂ A NOILOR CONCEPTE  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
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                                                        Grădiniţa P.P.”Amicii” Constanţa  
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,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, 

pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi 

tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot 

ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură 

şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce 

numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” 

                                                                                    (C. Mihăescu) 

 

Întoarcerea la natură, izvorul  de educaţie  sănătoasă,  este considerată din ce în ce  mai mult 

cea mai eficace, plăcută şi interesantă activitate, atât pentru copii, cât şi pentru cadrele didactice. 

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

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

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

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

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

De aceea, conceptul de activitate outdoor, activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional 

al şcolii este considerat ca  fiind o alternativă pentru educaţia formală, tradiţională. 

Avantajele folosirii acestui tip de educaţie sunt multiple oferind  preşcolarilor  o sursă de 

experienţe de învăţare, mediu relaxant, o serie de  provocări, motivaţii, dezvoltă libertatea de 

manifestare şi exprimare, dezvoltă spiritul de echipă, schimbă atitudini şi comportamente faţă de 

mediu, dezvoltă spiritul cetăţenesc activ şi oferă nenumărate beneficii fizice, mentale şi emoţionale. 

Carateristicile cheie ale educaţiei outdoor sunt: 

 oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în condiţiile în care protecţia mediului 

reprezintă un subiect de interes mondial iar  urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra 

mediului şi prin faptul că oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice 

le au asupra mediului  educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru 

schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

 reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de  un mediu relaxant, 

liber, fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă”  

 poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, 

inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între 

oameni bazată pe sprijin reciproc; 

 facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens  un 

climat diferit de învăţare ce permite elevilor care, în mod usual, întâmpină dificultăţi de învăţare şi 

au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili; 

 asigură dezvoltarea personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al elevilor, prin 

libertatea de manifestare şi exprimare pe care le oferă. 

 asigură dezvoltarea spiritului de echipă conexiunea între elevi, elevi-profesori  

creşterea gradului de participare activă, dezvoltarea spiritului cetăţenesc activ în rândul ambelor 

categorii; 
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 oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea individului 

şi, implicit, a comunităţii şi societăţii din care face parte; 

 oferă un cadru stimulativ de învăţare prin varietatea mediului; 

 oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema 

identificată deoarece permite escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea obţinerii 

rezultatelor propuse. 

Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt: 

 Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de  echipă, îmbunătăţirea 

relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc 

 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor 

care o aplică, cadre didactice, cât şi elevilor. 

Activităţile de tip outdoor  sunt  activităţi de educaţie nonformală, menite să familiarizeze 

copiii cu natura şi să le formeze deprinderi şi priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se 

desigur pe cunoştiţele dobândite în activităţile de educaţie formală. 

Pornind de la aceste considerente, dar şi de la scopul educaţiei de a forma preşcolarilor 

competenţele  necesare  pentru viaţă, pentru societate,   am  acordat o importanţă deosebită acestor 

activităţi. 

Astfel, am desfăşurat cu preşcolarii grupei mari, o activitate în curtea grădiniţei, pe care am 

conceput-o având în vedere noile educaţii care duc la schimbare: educaţia pentru sănătate 

nutriţională, educaţia rutieră, educaţia pentru sănătate (prim-ajutor), educaţia ecologică, educaţie 

pentru timpul liber, educaţia pentru mişcare. 

Activitatea am denumit-o „Micii campioni”, deoarece am pornit de la premisa că toţi sunt 

nişte  „campioni” care pot învinge fiind puşi în postura de a se descurca în anumite contexte, 

considerate probe în desfăşurarea activităţii. 

Am început  prin a anunţa copiii că vom desfăşura o activitate în curtea grădiniţei, o activitate 

desfăşurată ca cele din sala de clasă, însă, de data aceasta, sala de grupă este fără pereţi. Am 

împărţit copiii  în două echipe, criteriul de alcătuire a echipelor fiind culoarea cu care este 

inscripţionat tricoul. Echipa cu scrisul roşu a format  echipa „Focului” şi am condus-o eu, iar echipa 

cu scrisul albastru a fost  echipa „Apei”, condusă de o colegă. Copiii au fost  informaţi că la 

sfârşitul fiecărei probe vor primi câte o piesă de puzzle, drept recompensă, piesă  de care a avut 

grijă liderul fiecărei echipe. Am rezolvat  sarcinile împreună, trecând prin toate probele, ca o 

adevărată echipă iar la sfârşit am pregătit  o surpriză.  

Fiecare echipă a avut  o hartă cu indicii clare asupra locului de desfăşurare a fiecărei probe, 

indicii care au fost  căutate şi identificate de către copii, în spaţiul curţii grădiniţei. 

Probele  au fost următoarele: 

1. Parcurs aplicativ 

 Ne târâm prin tunel; 

 Mergem în echilibru pe marginea gropii de nisip, având în mâini găletuşe cu nisip; 

 Sărim din cerc în cerc; 

 Alergăm înapoi la rând predând ştafeta următorului copil care va putea lucra. 

2.  Prim ajutor 

 Ce  materiale folosim în cazul unei plăgi deschise?( mânuşi de unică folosinţă, compesă 

sterilă, apă oxigenată, betadină, faşă); 

 Joc de rol- stabilirea unui copil care va simula că are o plagă deschisă şi a celui care 

îngrijeşte plaga ; 

 Simularea acordării primului ajutor în acest caz (activtate practică). 

 

3. Educaţie pentru o alimentaţie sănătoasă 

 Identifică alimentele din coş! (Legume, fructe, chipsuri, Cola, ciocolată, apă plată,  

borcan cu miere, sucuri acidulate); 
 Alege alimentele sănătoase şi denumeşte-le! 

4. Educaţie rutieră 
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 Construim o intersecţie din pietre şi alte materiale din natură ; 

 Confecţionăm un semafor pentru maşini şi unul pentru pietoni ( aplicăm cercurile pe 

buturugile de copac în ordinea corectă de pe semafor); 

 Confecţionăm din poliester o trecere de pietoni şi amplasăm indicatoarele rutiere la 

locul potrivit ( „Atenţie copii”, „Staţionarea interzisă”, „Stop”, „Trecere pietoni”). 

5. Educaţie ecologică 

 Identificăm tipurile de deşeuri, sortându-le selectiv în recipienţii corespunzători cu 

eticheta (plastic, doze, sticlă, hârtie); 

 Îngrijim plantele (săpăm pământul din jurul florilor, îl greblăm şi udăm florile). 

6. Educaţie pentru timp liber: „Matematică cu baloane” 

 Citim operaţia matematică de pe balonul din coş umflat cu apă; 

 Rezolvăm operaţia- oral; 

 Găsim rezultatului  şi spargem balonul  cu apă în cercul cu răspunsul corect. 

După ce ambele echipe au rezolvat sarcinile, pe melodia jocului muzical ”Am o căsuţă 

mică”, executând mişcările sugerate de textul cântecului, ne-am reunit în faţa grădiniţei, la 

„Sosire” şi copiii au asamblat puzzle, din piesele care le-au primit ca recompensă. 

Bucuria şi totodată mirarea copiilor a fost exprimată în momentul când s-au descoperit chiar 

ei în imaginea din  puzzle, denumindu-l „Amicii”. 

Încheierea activităţii   a fost făcută prin aprecierea tuturor copiilor pentru participarea şi 

implicarea lor în această activitate şi exprimarea părerilor cu privire la acest tip de activitate. La 

final, au primit medalii de ciocolată şi toţi au dansat „Limbo”   

Aceast tip de activitate a fost foarte plăcută copiilor, exprimându-şi dorinţa de a mai 

desfăşurat şi altele similare în aer liber. 
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ASPECTELE PRINCIPALE ALE PERSONALITǍŢII 

COPILULUI DE VÂRSTǍ ŞCOLARǍ MICǍ 
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Toate demersurile întreprinse în educaţie vizează crearea unui model de personalitate. 

Prototipul de personalitate urmărit se proiectează din perspectiva idealului, scopului şi obiectivelor 

educaţionale. Idealul educativ anticipează tipul de personalitate dezirabilă, pe care o comunitate 

doreşte să-l formeze. În acest sens Legea învăţământului din ţara noastră menţionează: “Idealul 

educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii  

umane, în formarea personalităţii autonome creative”. 

Psihologul american G. W. Allport, unul dintre principalii iniţiatori ai psihologiei persoanei, 

evaluează personalitatea ca organizare dinamică în interiorul individului a sistemelor psihologice ce 

determină adaptarea sa unică, originală la mediu. Allport ca şi Vernon relevă în egală măsură aspectul 

biologic şi social al personalităţii, considerând-o ca un ansamblu structural de însuşiri înnăscute şi 

dobândite prin reacţiile individului faţă de acţiunile mediului şi ale educaţiei, structurare ce se 

elaborează şi se transformă atât datorită maturizării biologice cât şi influenţei condiţiilor mediului socio-

cultural şi afectiv în care trăieşte persoana. 

Perioada şcolarǎ micǎ marcheazǎ începutul celei de-a treia subperioadǎ a copilǎriei, ce se va 

întinde pe un spaţiu de patru ani(6/7 ani- 10/11 ani), pânǎ-n pragul pubertǎţii. 

Perioada dintre intrarea copilului în şcoalǎ şi terminarea ciclului elementar este adesea 

descrisǎ fie ca un fel de sfârşit al copilǎriei, fie cu particularitǎţi de vârstǎ asemǎnǎtoare cu cele 

preşcolare, fie ca etapǎ de debut primar al adolescenţei, fie, în fine, ca etapǎ distinctǎ a copilǎriei. 

Specific este faptul cǎ pentru toatǎ aceastǎ etapǎ, în literatura de specialitate sunt evidenţiate 

descrieri centrate pe problemele adaptǎrii şcolare şi ale învaţǎrii, fǎrǎ a se neglija cǎ unele structuri 

psihice se dezvoltǎ ca urmare a faptului cǎ în copilǎria timpurie şi în perioada preşcolarǎ are loc cea 

mai importantǎ achiziţie de experienţǎ adaptativǎ şi atitudinalǎ. Intens solicitat de şcoalǎ, care este 

obligatorie şi gratuitǎ în multe ţǎri cu tradiţii culturale şi chiar în cele din lumea a treia, învǎţarea 

devine tipul fundamental de activitate. Aceasta înseamnǎ cǎ activitatea şcolarǎ va solicita intens 

activitatea intelectualǎ şi are loc un proces gradual de achiziţii de cunoştinţe prevazute în 

programele şcolii. 

Primii patru ani de şcoalǎ, chiar dacǎ au fost pregǎtiţi prin frecventarea grǎdiniţei, modificǎ 

regimul, tensiunea şi planul de evenimente ce dominǎ în viaţa copilului. Asimilarea continuǎ de 

cunoştinţe mereu noi, dar, mai ales, responsabilitatea faţǎ de calitatea asimilǎrii lor, situaţie de 

colaborare şi competiţie, caracterul evident al regulilor aplicate în viaţa şcolarǎ contribuie la 

modificarea de fond existenţialǎ a copilului şcolar mic. Adaptarea copilului se precipitǎ şi se 

centreazǎ pe atenţia faţǎ de un alt adult decât cei din familie. Acest adult (învǎţǎtorul/ învǎţǎtoarea) 

începe sǎ joace un rol de prim ordin în viaţa copilului, fiind cel ce vegheazǎ la exercitarea regulilor 

societǎţii şi şcolii, dar şi cel care antreneazǎ energia psihicǎ; modeleazǎ activitatea intelectualǎ a 

copilului şi organizeazǎ viaţa şcolarǎ; impune modele de a gândi şi acţiona. 

În aceastǎ perioadǎ, copilul se convinge cǎ manifestǎrile de afecţiune şi farmec pe care le 

posedǎ nu mai sunt esenţiale, cǎci recunoaşterea autoritǎţii incumbǎ o activitate tenace. Se destramǎ 

mitul copilǎriei(mitul lui Moş Crǎciun) care implicǎ unele stǎri melancolice şi se dezvoltǎ realismul 

concepţiei despre lume şi viaţǎ în care acţioneazǎ modele sociale noi. 

Bazele personalitǎţii copilului se pun încǎ de la vârsta preşcolarǎ, când se schiţeazǎ unele 

trǎsǎturi mai stabile de temperament şi caracter. Intrarea în şcoală, trecerea la o nouă formă de 

activitate şi la un nou mod de viaţă vor influenţa într-un mod determinant formarea în continuare a 

personalităţii. Începând chiar cu aspectul exterior – ţinuta vestimentaţiei –copilul capătă o altă 

alură, alt profil, deosebit de cel al copilului de grădiniţă. 
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La începutul acestei perioade, copilul pǎrǎseşte faza narcisismului şi „afirmǎrii” personalitǎţii, 

„pentru a intra puţin câte puţin în lumea cunoaşterii”(Graţiela Sion –Psihologia vârstelor, Editura 

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003). Debutul stadiului este numit de cǎtre H. 

Wallon(1975) perioada precategorialǎ(de la 6 la 9 ani) şi se caracterizeazǎ printr-o diminuare a 

sincretismului: gândirea devine din ce în ce mai diferenţiatǎ, dar rǎmâne concretǎ (legatǎ de obiecte 

şi situaţii reale). Perioada categorialǎ(de la 9 la 11 ani) debuteazǎ dupǎ Wallon, într-o manierǎ 

comparativǎ, respectiv copilul va încerca sǎ determine prin ce anume sunt obiectele diferite sau nu, 

şi aceasta îl conduce la abstragerea calitǎţilor lucrurilor, care va permite regruparea, modificarea 

categoriilor anterioare, toate acestea fǎcând gândirea sǎ devinǎ din ce în ce mai abstractǎ. 

Odatǎ cu intrarea în şcoalǎ, copilul are un nou statut, cel de elev şi-şi însuşeşte treptat rolurile 

aferente întǎrite în acelaşi timp de aprecierile învǎţǎtorului şi de atenţia şi interesul manifestat de 

pǎrinţi. De asemenea, în ceea ce priveşte dezvoltarea caracterului, un rol foarte important îl au 

relaţiile cu covârsnicii. Relaţiile cu egalii adâncesc sociabilitatea şi dezvoltǎ noi atitudini cum ar fi 

respectul punctului de vedere al celuilalt, disponibilitatea pentru colaborare şi cooperare, 

sentimentul clar al apartenenţei la un grup. Paul Osterrieth subliniazǎ cǎ: „El poate, în acest cadru, 

sǎ elaboreze primele relaţii sociale perfect reciproce, care constituie un antidot eficient pentru 

egocentrismul lui originar”.(P. Osterrieth- Introducere în psihologia copilului, Editura Didacticǎ şi 

Pedagogicǎ, Bucureşti, 1976) 

Trǎsǎturile şi sistemul caracterial în ansamblu, subordoneazǎ mai bine particularitǎţile 

temperamentale. Chiar şi copiii mai impulsivi, mai neastâmpǎraţi dobândesc de-a lungul anilor de 

şcoalǎ capacitǎţi de stǎpânire promptǎ, dacǎ împrejurǎrile o cer. 

Relaţiile şi comunicarea din spaţiul şcolii şi din grupurile informale produc schimbǎri şi în 

conduita moralǎ a şcolarului mic, în legǎturǎ cu care Jean Piaget remarcǎ „…sentimentele morale, 

legate la început de o autoritate sacrǎ, dar care fiind exterioarǎ, nu poate sǎ impunǎ decât o 

obedienţǎ relativǎ, evolueazǎ în sensul unui respect natural şi al unei reciprocitǎţi ale cǎrei efecte de 

decentrare sunt mai profunde şi mai durabile…”(J. Piaget, B. Inhelder –Psihologia copilului, 

Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1976) 

Viaţa şcolarǎ şi socialǎ îl dezvoltǎ pe copil pentru adaptare şi integrare eficientǎ în mediul 

ambiant. Dependenţa copilului de familie şi şcoalǎ se reduce spre sfârşitul perioadei şi ca urmare a 

faptului cǎ el începe tot mai mult sǎ fie preocupat de a efectua activitǎţi care sǎ vinǎ în sprijinul 

adulţilor. În ceea ce priveşte conştiinţa de sine şi imaginea de sine, cele mai importante schimbǎri 

specifice acestui stadiu sunt: apariţia iniţialǎ a interesului pentru viaţa interioarǎ proprie şi 

amplificarea imaginii de sine în cele trei planuri – Eul fizic, Eul spiritual şi Eul social. 

Eul fizic are în fundamentele sale o schemǎ corporalǎ consolidatǎ, identitatea sa sexualǎ este 

clarǎ, îşi dǎ seama de asemǎnarea sa cu familia, dar şi ce îl deosebeşte de ceilalţi ai sǎi. Dacǎ la 

începutul stadiului, şcolarul mic trece fugitiv prin faţa oglinzii, spre sfârşit va fi mai dispus sǎ o 

consulte pentru a descoperi calitǎţi care s-ar putea sǎ aibǎ importanţǎ în relaţiile cu ceilalţi copii. 

Eul spiritual începe sǎ fie mai implicat, mai ales în învǎţarea şcolarǎ, sǎ fie influenţat de 

evaluǎrile învǎţǎtorului şi de aprecierile şi admiraţia colegilor. Dacǎ în toate aceste situaţii un copil 

a avut semnale pozitive, el îşi construieşte o imagine de sine mai bunǎ care-l susţine şi în 

momentele de insucces trecǎtor, iar „dacǎ sub aceleaşi influenţe s-a cristalizat o impresie 

nefavorabilǎ despre sine, acel elev are tendinţa de a-şi diminua bucuria chiar când ceva îi reuşeşte 

foarte bine.”(U. Şchiopu, E. Verza –Psihologia vârstelor, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, 

Bucureşti, 1995) 

Însǎ, la aceastǎ vârstǎ, ceea ce copilul vede ca fiind calitǎţi ale sale rezultǎ mai degrabǎ din 

interiorizarea aprecierilor celorlalţi. De aceea, atât pǎrinţii, cât mai ales cadrele didactice trebuie sǎ 

fie atenţi la felul în care îi valorizeazǎ pe copii, pentru cǎ aprecierile lor au urmǎri de duratǎ şi 

profunzime în dezvoltarea imaginii de sine a copilului. 

Eul social este puternic influenţat de viaţa de grup a şcolarului mic care este mult mai bogatǎ 

decât la preşcolar şi faţǎ de care el este mult mai receptiv. Şcolarul mic are conştiinţa locului sǎu în 

clasǎ şi îşi dǎ seama pentru ce îl apreciazǎ sau nu colegii. În general, elevul cu rezultate şcolare 
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foarte bune şi bune este preferat de toţi, este lider, este factor de identificare pentru ceilalţi. Cel cu 

dificultǎţi şcolare este marginalizat, izolat, neluat în seamǎ. 

Viaţa de grup îi permite copilului sǎ înţeleagǎ cǎ o normǎ, o regulǎ este produsul înţelegerii 

între oameni şi cǎ ea poate fi modificatǎ dacǎ toţi sunt de acord. P. Osterrieth subliniazǎ: „…în grup 

şi numai în grup copilul poate face experienţa reciprocitǎţii şi a solidaritǎţii, atât de esenţiale pentru 

dezvoltarea sa mentalǎ şi pentru echilibrul sǎu viitor”(P. Osterrieth, Introducere în psihologia 

copilului, Editura Didacticǎ şi pedagogicǎ, Bucureşti, 1976) 

Psihanaliza aratǎ cǎ de la 6 la 12 ani se instaleazǎ perioada de latenţǎ, o perioadǎ lipsitǎ de 

conflicte interioare. Educaţia şi învǎţǎmântul induc o anumitǎ obsesionalitate prin impunerea unor 

ritmuri şi a unei anumite discipline. Copiii învaţǎ sǎ se supunǎ unor reguli şi sǎ dezvolte formaţiuni 

reacţionale(dezgust, pudoare, ruşine, timiditate). (Rodica Matei – Elemente introductive de teorie şi 

tehnicǎ psihanaliticǎ, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004) 
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ÎNŢELEGEREA ŞI UTILIZAREA ADECVATĂ  

A NOŢIUNILOR LA DISCIPLINA ISTORIE 
Guzun Silvia,  

Învăţătoare, directoare, gradul didactic şi managerial  I 

Gimnaziul „Nicolae H.Costin”Municipiul Chişinău, R. Moldova 
 

 

Pentru a cunoaşte adevărul despre trecut prezent şi viitor, istoria este studiată din  perspectiva 

a trei dimensiuni: cronologică, spaţială şi tematică. 

Cronologică-presupune cercetarea evenimentelor şi faptelor ce au loc într-un anumit spaţiu. 

Spaţială–presupune cercetarea evenimentelor şi faptelor ce au loc într-un anumit spaţiu, într-o 

anumită regiune etc. Tematică-presupune cercetarea diverselor aspecte ale vieţii oamenilor: 

economie, politică cultură etc. Aceste dimensiuni, fiind înţelese la timp de elevi, ajută la formarea 

de competenţe specifice, începînd cu clasa a IV-a şi în extindere în celelalte clase.  

Finalitatea studierii istoriei în ciclul primar constă în atribuirea reală pe care o aduc 

conţinuturile studiate la formarea culturii generale umaniste a elevului şi modelarea acestuia cu 

foloase imediate sau de perspectivă. De aceea, o importanţă deosebită în munca învăţătorului la 

lecţia de istorie o are preocuparea de aşi pune în evidenţă calităţile menite să formeze tuturor 

elevilor cu care lucrează noţiunile de istorie. Realitatea istorică obiectivă, noţiunile de istorie, 

temeinic formulate de profesor, pe înţelesul tuturor elevilor săi, constituie esenţa procesului formării 

dirijate şi conştiente a conţinutului acestui important obiect de învăţământ. 

După Ioniţă, profesorul trebuie să facă apel tot timpul la cunoştinţele anterior dobîndite la 

istorie - calea sigură a netezirii terenului pentru formarea unor noţiuni adânc înţelese de fiecare elev 

(2. pag.106). Prin formarea şi consolidarea noţiunilor se asigură elementele de înţelegere a 

proceselor şi fenomenelor istorice în toată complexitatea lor, cât şi a legăturilor existente între cauză 

şi efect. Este înţeles că pe măsură ce elevii asimilează şi îşi însuşesc corect noţiunile de istorie – de 

la simplu la cele mai complexe – acestea intră în vocabularul activ şi prin urmare pot să explice şi 

altora felurite fenomene istorice.  

Formarea noţiunilor este de fapt rezultatul unui proces de gândire  în cadru căreia se stabilesc 

elementele esenţiale şi comune unor grupuri de fenomene şi fapte istorice asemănătoare. În acest 

proces, în care este angajată întreaga activitate psihică a celui care învaţă, are loc dezvoltarea 

operaţiilor mintale – analiza sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea – care din „efecte” 

ale învăţării devin „cauze” ale învăţării. Noţiunile la disciplina istorie generalizează tot felul de 

fapte, date, evenimente  petrecute în timp şi spaţiu.  

Înţelegerea corectă a noţiunilor istorice de către elevi, este un proces complicat, de aceea  îi 

ajut pe aceştea să selecteze din conţinuturile de învăţămînt ceea ce este esenţialul, potrivit 

specificului vârstei. Înţelegînd dezvoltarea istorică la dimensiunile ei cele mai ample, elevii înţeleg 

în mod logic evenimentele şi procesele istorice, înţeleg funcţiile istoriei: de cunoaştere, practice şi 

aplicative. 

Noţiunile se formează, ca la orice obiect, în cîteva etape: etapa de elaborare, de formare a 

noţiunii, de consolidare a ei şi de operare cu ea. Or, o noţiune se consideră însuşită numai dacă 

elevii pot opera cu ea, când ea devine instrument de dobândire a unor cunoştinţe noi, atunci când 

duce la consolidarea şi integrarea ei în sistemul noţiunilor studiate. Operând cu noţiunea, în condiţii 

variate, ea, treptat, se consolidează şi elevul poate să înţeleagă alte şi alte abstracţiuni. 

În scopul înţelegerii şi asimilării de către  elevi a conţinutului tematic din manual, utilizez 

diferite medode de explicare a noţiunilor necunocute: 

- Înscrierea termenilor istorici necunoscuţi în caiete şi găsirea sinonimelor, studiind 

dicţionarul, 

- Alcătuirea propoziţiilor cu cuvintele noi.  

- Găsirea cuvintelor legate prin anologie pe care mai apoi elevii le încadrează în diverse 

propoziţii, fraze;  
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- Scrierea compoziţiilor cu conţinut istoric, în care să încadreze noţiunile istorice învăţate ş.a.  

De exemplu, la etapa de realizare a sensului,  pentru a însuşi noţiunile de „izvor istoric,  

elevii lucrează în grupe. Fiecare grupă primeşte diferite obiecte (monede, vase unelte de muncă) 

sarcina, fiind, să determine vechimea  acestui obiect şi unde se  utilizează.  În rezultatul cercetării 

obiectelor elevii  concluzionează că toate aceste obiecte  sunt un izvor de informaţii pentru întreaga 

societate. Rezultă că obiectele reprezintă nişte izvoare care la rândul lor se împart în izvoare scrise 

şi nescrise: 
a) izvoare materiale ( vestigii arheologice ) ; 

b) documentare; 

c) epigrafice ( scrisul  pe piatră ); 

d) sigilografice ( pecete, sigilii ); 

Pentru a consolida aceste noţiuni  desfăşor o parte a lecţiei la Muzeul gimnaziului „Ţărăncuţa”, 

la care elevii au posibilitatea să vadă şi  să cunoască multe lucruri vechi: 

 Vestimentaţie: haine naţionale, haine obişnuite, pe care le-au îmbrăcat strămoşii noştri; 

 Unelte de muncă: râşchitoarea, fusul spata, furca de tors, iţele, pieptenele de scărmănat lîna, 

fierul din metal pentru călcat; 

 Vase: ulcioare, ulcele, cănuţe; cărţi religioase vechi - asemenea unor hrisoave, letopiseţe . 

Pentru asimilarea temeinică a acestor noţiuni la reflecţie realizez, metoda „Triada” 

1. Izvor                         6. iţe                                       11. râu  

2. spată                         7. hrisov                                 12. letopiseţ 

3. arhivă                       8. apă                                      13. ie     

4. vestimentaţie            9. fier pentru călcat                14. râşchitoare  

5.  furcă de tors           10. catrinţă                              15. fus 

Elevii selectează  termenii prin asociere după cum urmează: 1,8,11;  2,6,15;  3,7,12;  4,10,13; 

5,9,14: 

 „Acrostihul” Utilizînd această metodă, copiii se implică cu interes la „găsirea” noţiunilor 

istorice.    

a - (an);                                       

r - ( război); 

h – (hrisov);  

i – (icoană); 

v – (vestimentaţie); 

     a – (amintiri). 

Realizarea acestor sarcini implică în primul rând, memoria, precum şi posibilitatea de a 

interpreta fapte şi evenimente.  

   Folosind suporturi figurative şi grafice: planşe, şi mulaje elevii cu uşurinţă îşi însuşesc 

noţiunile de „stemă”, „blazon „sigilă”. Pentru trecerea acestor termeni în vocabularul activ al 

elevilor, la lecţie ei primesc ca sarcină să deseneze  stema ţării, memorând astfel toate elementele 

componente. Pentru acasă elevii primesc ca sarcină să deseneze  blazonul familiei lor, să introducă 

elemente care îi caracterizează  pe toţi membrii familiei lor şi să interpreteze cele desenate.   

Omul doreşte să-şi cunoască rădăcinile istorice şi să le localizeze în timp. O astfel de 

înţelegere implică cunoaşterea evenimentelor din trecut şi a schimbărilor care au survenit mai apoi. 

Numai cunoaşterea trecutului îi permite elevului să răspundă la întrebări: „Cine sunt eu ? Ce a avut 

loc în trecut ? Cum s-a schimbat lumea de-a lungul timpurilor? 

Conţinutul textelor istorice îi ajută pe elevi la înţelegerea celor mai importante reprezentări şi 

noţiuni istorice, cum sunt cele cu privire la cronologie (deceniu, secol, epocă, perioadă, mileniu 

ş.a.) pentru formarea noţiunilor de mai sus, îi antrenez  pe elevi în activitate instructivă: Le propun 

să deseneze o axă cronologică, le explic semnificaţia - datele istorice se înscriu pentru a putea 

observa evoluţia în timp. 

Exemplu: Acum 10 ani voi aveaţi un an, la vîrsta de 5 ani mergeaţi la grădiniţă, în prezent 

sunteţi la şcoală.Calculaţi:  

- Câţi ani au trecut de când aveaţi cinci ani ?  
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- Câţi ani au trecut de când mergeaţi la grădiniţă? 

- Câţi ani sunt de când sunteţi în şcoală? 

Calculând, elevului nu i se va mai părea  istoria o ştiinţă abstractă, greoaie, el îşi va da seama 

că istoria este o viaţă, ce cuprinde mai multe vieţi, mai multe etape. Astfel de exerciţii îi ajută pe 

elevi să înţeleagă: 

- zece ani alcătuiesc un deceniu; 

- o sută de ani - un secol;  

- o mie de ani - un mileniu. 

Scriem aceste date pe tablă şi desenăm axa timpului, depunând toate evenimentele enumerate, 

în ordine cronologică. Este important ca elevii să cunoască faptul că istoria este alcătuită din două 

mari perioade: de dinainte de Hristos şi după Hristos. Pe o fişă începem scrierea anilor: secolul I-

anii 1 - 100. Luăm altă fişă pentru al II – lea secol - 100-200; al III-lea secol - 200-300 ş.a.m. d. La 

fiecare lecţie în dependenţă de evenimentul pe care îl învăţăm, continuăm scrierea anilor pe axa 

timpului. Astfel, de la lecţie, la lecţie, elevii înţeleg în ce secol, mileniu şi în ce deceniu trăiesc şi cu 

uşurinţă se orientează  în timp. 

Sarcini pentru etapa de realizare a sensului: Plasează pe axa timpului  anul în care s-a 

născut Iisus Hristos. 

- Numeşte secolul, mileniul şi deceniul în care s-au născut părinţii tăi. 

- Află câte generaţii - rude de ale tale au trăit  în secolul XX.  

- Scrie câteva întâmplări din viaţa ta personală sau a şcolii. De ce ele au devenit evenimente? 

După înţelegerea deplină a noţiunilor cronologice elevii le pot aplica în scrierea compoziţiilor 

despre un anumit eveniment istoric care a avut loc în secolul XXI în şcoala sa, pot plasa pe linia 

timpului orice eveniment istoric. De exemplu:   

Studiază documentul, îndeplineşte sarcinile: „...Era pentru prima dată cînd Ştefan cel Mare se 

odihnea. Fiindcă în cei 47 de ani cât a domnit s-a aflat mai mult pe şaua calului decît pe scaunul 

Ţării. Ştefan e Mare şi Sfînt nu pentru că a cucerit multe teritorii, ci pentru că le-a apărat pe ale 

sale...” N. Dabija.  

- Găseşte sinonime la cuvintele: şaua scaun, cucerire, teritorii.  

- Continuă axa timpului, fixează anii celor mai importante evenimente referitoare la 

fragmentul de mai sus. 

  

       Sec. IX    sec. X       sec. XI     sec. XII       sec. XIII     

 

 

- Explică noţiunile necunoscute: letopiseţ, reforme, negoţ, apogeu şi încadrează-le intr-un 

eseu din cinci propoziţii despre domnia lui Ştefan cel Mare.  

Un alt aspect al însuşirii noţiunilor şi al cultivării limbajului la această vârstă este crearea  

unui mediu lingvistic - comunicativ şi educativ activ, stimulativ, în care elevul să-şi poată 

demonstra experienţele de limbaj. De aceea, pentru a forma la elevi capacităţi de comunicare în 

dialog, în expunere, în interpretarea şi descrierea evenimentelor, îmi proiectez lecţiile, ca acestea să 

devină un atelier de lucru şi care să le permite elevilor să comunice cît mai argumentat, utilizînd 

vocabular istoric . 
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Sarcină: 

Completează spaţiile libere din tablel: 

 

Anul Evenimentul 

1330  

1436  

 Întemeierea Ţării Moldovei 

1457  

1504  

 Proclamarea Independenţei P. Moldova  

 

Textele istorice îi ajută pe elevi la asimilarea noţiunilor referitoare la viaţa economică (muncă, 

unelte de muncă), cele cu privire la viaţa socială şi politică (forme de stat, războaie - de apărare, de 

cucerire, pături sociale) ş.a., iar semnificaţia acestora, sensurile lor declanşează puternice trăiri 

afective, sentimente profunde de dragoste de patrie, de urmele pe care le-au lăsat strămoşii 

poporului nostru. (2.pag.112) Textele la disciplina istorie, atât în manualele şcolare, cât şi în alte 

lucrări editoriale au un specific aparte, pentru că ele ajută la înţelegerea evenimentului istoric, a 

locului unde s-au petrecut evenimentele a trăsăturilor de caracter a strămoşilor noştri îndepărtaţi, 

dorinţa de libertate, ospitalitatea ş.a. Asigurarea înţelegerii de către toţi elevii a unor asemenea idei 

fundamentale este determinată de priceperea învăţătorului de a utiliza acele metode de predare, care 

să contribuie la descoperirea adevărului.  

Sarcini pentru etapa de realizare a sensului:  

  1. Definiţi noţiunile: spaţiu, localizare, epocă istorică; 

  2. Găsiţi explicaţia  noţiunilor necunoscute cu ajutorul dicţionarului. 

Pentru ca elevul să înţeleagă noţiunile de spaţiu, de regulă lucrăm cu harta istorică, care este 

importantă pentru formarea orientării elevilor în spaţiu, cu atlasul istoric, cu globul pământesc. 

Pentru elevii din clasa a IV-a la lecţiile de istorie este bine să se folosească hărţile tematice, dar şi 

cele cu caracter general. 

Demonstrarea înţelegerii noţiunii de spaţiu istoric, abilitatea de a aplica diverse simboluri 

pentru a deduce şi a transmite  informaţia, pune accentul pe aplicarea cunoştinţelor.   

Ca să se orienteze în spaţiu elevilor li se propune, spre exemplu următoare sarcină: 

- Unde locuieşti? – Chişinău. 

- Localizează pe hartă oraşul Chişinău, apoi satul bunicii tale.  

- Localizaţi pe harta mută, ţările cu care se învecinează R. Moldova. 

- Localizaţi pe hartă cetăţile construite de către Ştefan cel Mare la hotarele Ţării. 

- Elaboraţi un eseu “Bătălia de la Posada”. Conţinutul trebuie să includă timpul, spaţiul unde 

s-a desfăşurat evenimentul. Ce învăţăminte a dat această  bătălie? 

Pentru etapa reflecţie se propune elevilor un document istoric şi se cere să-l transpună în 

propriul limbaj, demonstrând înţelegerea acestuia, operând cu noţiunile temporar - spaţiale  

 

Selectează din cartea Descrierea Moldovei, de Dimitrie Cantemir, fragmente ce conţin 

informaţii despre:  

geografie_____________________________________________________________________        

_______________________________________________________________________________ 

istorie_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

tradiţii  şi obiceiuri    ___________________________________________________________ 



45 

 

6. Redă prin simboluri cuvintele: luptă, pace, letopiseţ. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru o mai bună însuşire a noţiunilor şi prin urmare a conţinuturilor curriculare la disciplina 

„istorie”, propun în continuare jocurile didactice care contribuie la dezvoltarea unei gândiri 

creatoare, la formarea priceperilor şi deprinderilor de activitate independentă, la îmbogăţirea 

vocabularului cu noi noţiuni, dezvoltă imaginaţia, stăpânirea de sine, spiritul de independenţă şi de 

echipă.  

Aceste jocuri pot fi utilizate la fiecare etapă a lecţiei. La evocare (accentul fiind plasat pe 

momentul motivaţional); la realizarea sarcinii didactice (pentru transmiterea dinamică şi atractivă a 

cunoştinţelor şi formarea abilităţilor noi); la reflecţie (pentru durabilitatea învăţării): 

„Salată de cuvinte”, etapa „realizarea sensului”:  

Elevii sunt împărţiţi în echipe. Fiecare echipă primeşte câte un plic în care se află trei litere 

decupate. Propun elevilor să alcătuiască cu literele date cuvinte-termeni istorici, iar apoi să utilizeze 

aceste cuvinte la alcătuirea  unei compoziţii din cinci propoziţii. Eseul este citit de liderul grupului.  

„Istoricul zilei ”La etapa „reflecţie”, elevii vor formula întrebări pentru colegii lor legate de 

conţinutul lecţiei predate. Dacă sunt elevi care răspund corect la toate întrebările, utilizînd 

vocabularul nou, ei vor fi declaraţi „istoricul zilei”.  

Acest joc didactic este utilizat la etapa de reflecţie a lecţiei şi formează abilităţi de 

prezentare. Ele trezesc interesul şi curiozitatea elevilor faţă de anumite evenimente, formează 

competenţa de comunicare şi prezentare.  

În concluzie, aplicarea noţiunilor, cunoştinţelor teoretice, ştiinţifice în practica de zi cu zi ale 

elevului, transformarea a ceva foarte abstract iniţial în ceva, util elevului, este sensul acţiunii 

didactice.  

Problema înţelegerii noţiunilor istorice şi formarea reprezentărilor temporar-spaţiale, în 

special, este una din cele mai însemnate în practica de predare. Misiunea învăţătorului este de a 

utiliza tehnici, care să contribuie la realizarea acestui obiectiv major, care prin urmare, contribuie la 

formarea competenţelor de stăpînire a noţiunilor şi a procesului de comunicare. Dat fiind cele 

expuse, am dorit să arăt că prin utilizarea diferitor tehnici, elevii îşi dezvoltă competenţele 

comunicative şi obţin oportunităţi de afirmare, manifestare şi formare a Eului. 
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CLASA A IV-A – PUNTEA DINTRE CICLUL PRIMAR ŞI CEL GIMNAZIAL 

 

                                                                               Prof. înv. primar Ciucă Fevronia 

                                                                        Şcoala Gimnazială Nr. 28 ,,Dan Barbilian” Constanţa 

 Prof. înv. Primar Varsami Nicoleta 

                                                                 Şcoala Gimnazială Nr. 28 ,,Dan Barbilian” Constanţa 

 

  

Pentru unii copii,debutul în ciclul gimnazial este o aventură . Cei mai mulţi sunt nerăbdători 

să înceapă această nouă etapă din viaţa lor de elev numai pentru simplul motiv că nu vor mai fi 

,,copii de ciclu primar”, că doamnei învăţătoare, care era în permanenţă în preajma lor şi le 

,,acapara” oarecum nevoia de libertate, îi va lua locul domnul/doamna diriginte/ă împreună cu alţi 

profesori. Pentru părinţi însă, această perioadă este de multe ori plină de anxietate, de frământări: 

,,Oare cum se va adapta copilul meu?”, ,,Cum va fi diriginta/profesorii?” sau, dacă se schimbă şi 

şcoala, ,,Cum va fi noul colectiv? Care vor fi cerinţele noii şcoli?”.  

Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial ar trebui să fie astăzi, urmărind curriculumul 

celor două niveluri de învăţământ, una relativ uşoară, lentă, facilitată fiind de asemănările care 

există între activităţile pe care elevii le desfăşoară (mai ales) în clasa a IV-a şi, în mod special, în 

clasa a V-a. În realitate însă această trecere creează nelinişte şi prguri pe care elevii trebuie să le 

depăşească. Fiecare dascăl este preocupat la fiecare final de serie de dorinţa de a face ceva nou şi de 

a finaliza activitatea într-un mod inedit, oferind elevilor un prilej de aducere-aminte a minunaţilor 

ani ai şcolii primare. 

Trecerea de la un stadiu de învăţământ la altul, încheierea ciclului primar şi începerea celui 

gimnazial presupun mai multe schimbări care, la unii copii, pot determina dificultăţi în adaptarea la 

noul sistem. Dintre elementele noi cu care copiii trebuie să se confrunte,  pot fi enumerate : 

 schimbarea învăţătoarei cu un număr mai mare de profesori; 

 metode de predare – evaluare diferite; 

 schimbarea sistemului de notare (de la calificative la note) 

 creşterea numărului de materii, al cantităţii de informaţie pe care elevul trebuie să o 

asimileze etc. 

Dificultăţile de adaptare ar putea avea ca repercusiuni : 

 scăderea motivaţiei şcolare; 

 modificarea negativă a randamentului şcolar; 

 creşterea absenteismului; 

 recurgerea la comportamente de risc (fumat, alcool); 

 înrăutăţirea relaţiilor familiale, îngreunarea comunicării cu adulţii; 

 creşterea nivelului de stres şi agitaţie al copiilor; 

 scăderea nivelului de toleranţa la frustrare;  

 însingurare, anxietate, închidere în sine. 

Pentru a se evita aceste eventuale repercusiuni ale neadaptării la noul sistem de învăţământ 

este necesar un  program de prevenţie care sa contina activităţi cu elevii claselor a IV-a, precum şi 

cu părinţii acestora. 

Sugestii pentru părinţi  

 Arătaţi entuziasm şi anticipare faţă de tranziţia între clasele primare şi cele gimnaziale. Dacă 

veţi avea astfel de atitudini, sunt şanse mari ca şi copilul să le aibă ! 

 Nu creaţi presiune sau stres inutil în ceea ce priveşte tranziţia. Copilul trebuie să ştie că 

aceleaşi practici care i-au adus rezultate în clasele primare îi vor aduce rezultate şi în continuare. 

Puneţi accent pe lucrurile care vor rămâne constante pentru a reduce eventualele temeri ale 

copilului, dar....  
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 Explicaţi-i şi care vor fi cele mai importante diferenţe. De asemenea, încercaţi să vă păstraţi 

şi propriile temeri sub control, pentru că de foarte multe ori agitaţia dumneavoastră se va transmite 

copilului ! 

 Începeţi din vreme să vă ajutaţi copilul să-şi extindă cercul de prieteni/ cunoştinţe şi să 

înveţe / să-şi pună în practică abilităţile sociale, abilităţile de a-şi face noi prieteni.  

 Începeţi să-l lăsaţi pe copil să ia decizii cu privire la petrecerea timpului (bineînţeles cu 

limite). În acest mod va începe să înveţe elemente de planificare a timpului, de „împărţire” între 

prieteni, lecţii, televizor, sport etc.  

 Încercaţi să ascultaţi şi să nu interveniţi întotdeauna pentru rezolvarea unei situaţii. Chiar 

dacă de multe ori este mai uşor să faceţi dumneavoastră înşivă, ca părinte, un anumit lucru, în acest 

mod copilul nu va învăţa cum să-şi rezolve problemele cu încredere în sine. Asta nu înseamnă, 

desigur, să nu vă mai implicaţi în problemele copilului : este foarte important să-l ajutaţi să 

perceapă cât mai bine situaţia, să vadă posibilele opţiuni şi să evalueze plusurile şi minusurile 

fiecărei decizii.  

 Puneţi accent pe comunicarea cât mai deschisă cu copilul. Chiar dacă deocamdată vă spune 

totul, acest lucru va începe să se schimbe odată cu trecerea spre adolescenţă. Fiţi un bun ascultător 

şi păstraţi canalele de comunicare deschise.  

 Re-învăţaţi cum să comunicaţi cu şcoala : de la comunicarea cu o sigură persoană 

(învăţătoarea) se trece la comunicarea cu mai mulţi profesori, posibil cu aşteptări diferite. 

Identificarea persoanelor de contact din şcoală vă va reduce anxietatea.  

Pentru a diminua întrucâtva ideea de ,,prăpastie” greu de trecut între cele două cicluri şcolare 

trebuie ca noi, dascălii, să depunem tot efortul pentru a-i sprijini să acceadă spre o nouă modalitate 

de dobândire a unor cunoştinţe şi experienţe, a-i ajuta să atingă o stare de disponibilitate propice 

pentru noua activitate de învăţare, să le insuflăm o stare psihologică pozitivă necesară momentului 

de debut gimnazial. 

M-am gândit, în acest sens, la realizarea unei reviste a clasei a IV-a, intitulată sugestiv 

,,Rămas bun, povestea continuă!”. Realizarea ei urmează a fi făcută pe întreg parcursul anului 

şcolar 2014-2015, fiind structurată pe mai multe capitole, inspirate din perioadele specifice acestei 

clase. 

Voi prezenta succint câteva dintre aspectele ce vor fi urmărite. 

 ,,Gânduri la început de...final” 

Voi cere elevilor să-şi exprime gândurile, sentimentele, eventualele temeri pe care le încearcă 

la începutul clasei a IV-a, pornind de la ideea că e ultimul an al ciclului primar pe care şi-l vor 

petrece alături de doamna învăţătoare, ultimul an în care rezultatele muncii lor vor fi evaluate prin 

calificative (locul lor fiind luat ulterior de note), poate vor participa la ultimele serbări şcolare etc. 

Toate aceste gânduri vor fi exprimate de elevi în limbajul accesibil fiecăruia: creaţii literare 

sau artistico-plastice. 

 ,,Ştim ce ne aşteaptă?” 

O cauză obiectivă, cu influenţă asupra rezultatelor acivităţii şcolare şi a integrării optime a 

elevilor în ciclul primar, este trecerea de la un singur învăţător la mai mulţi profesori.    Integrarea 

în clasa a V-a presupune din partea copiilor adaptarea la un alt mod de comportare, schimbarea 

locului cu care ei sunt obişnuiţi, a prietenilor, a felului de a se purta, a uniformei, implică 

întotdeauna un efort.  

Vom organiza întâlniri periodice cu profesori de la diferite discipline şcolare, care vor încerca 

să răspundă întrebărilor copiilor, să dea o soluţie probemelor cu care se confruntă aceştia, întâlniri 

menite să formeze la elevi o atitudine deschisă faţă de ceea ce înseamnă ciclu gimnazial. 

 ,,Sarcini mari pentru cei mici” 

Pe întreg parcursul clasei a IV-a, în colaborare cu domnii profesori, se vor susţine activităţi 

demonstrative la diverse discipline, pentru a-i ajuta pe elevi să se plieze cu mai multă uşurinţă şi 

încredere pe diversele situaţii pe care noua etapă le rezervă. 

 ,, A.B.C.-ul comportării civilizate” 
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Uneori, în clasa a V-a apar manifestări negative de tip educativ. Elevii care au lucrat timp de 

patru ani în condiţii bune de disciplină devin brusc recalcitranţi, dezorganizaţi. În mare parte este de 

înţeles, deoarece această perioadă coincide cu transformări fizice şi psihice caracteristice vârstei. 

Acestea influenţează rezultatele activităţii elevilor şi pot spori dificultăţile de adaptare dacă nu sunt 

luate în considerare de educatori. 

De aceea, întâlnirea cu viitorul diriginte, cel târziu în semestrul II din clasa a IV-a, este mai 

mult decât oportună. Elevii vor participa chiar şi la o lecţie demonstrativă de dirigenţie la clasa a V-

a, având astfel posibilitatea să dobândească informaţii privind noul regim de activitate, programul 

zilnic etc. 

 ,,Întrebări hazlii pentru părinţi grijulii” 

Pe parcursul ciclului primar, familia trebuie să reprezinte un sprijin direct al copilului şi al 

şcolii. Părinţii sunt cei care au fost în permanenţă alături de copil, oferindu-i sprijin moral, ajutându-

l de câte ori e nevoie la teme, participând chiar la unele activităţi şcolare şi extraşcolare din viaţa 

copilului lor. 

La sfârşitul clasei a IV-a obişnuiesc să redactez, cu ajutorul copiilor, un chestionar adresat 

părinţilor. Acesta cuprinde întrebări formulate de elevi, privind diverse aspecte din activităţile 

desfăşurate în cei patru ani. De fiecare dată când am elaborat aceste chestionare am fost profund şi 

plăcut impresionată de spontaneitatea copiilor, profunzimea gândirii unora, imaginaţia lor, 

creativitatea debordantă. Şi am simţit o imensă satisfacţie văzând feţele gânditoare dar amuzate ale 

părinţilor, chiar încercarea în unele situaţii de a cere ajutor de la ,,colegi” pentru a răspunde la 

întrebări de genul ,,Ce rol am avut la Serbarea Abecedarului?”, ,,În ce bancă stau şi cine îmi e 

coleg/ă de bancă?”, ,,Ce formă are puşculiţa clasei?”, ,,Ce excursii am organizat până acum cu 

clasa?” etc.  

Părinţii sunt puşi astfel în situaţia de a demonstra şi de a-şi dovedi lor înşişi gradul de 

implicare în viaţa şcolară a fiului/fiicei lor, având posibilitatea de a-şi stabili un ,,plan de măsuri” 

pentru viitor, menit să contribuie la urmărirea şi cunoaşterea copilului în întreg contextul social în 

care trăieşte şi activează: în familie, în şcoală, cluburi sportive, grup de prieteni. Astfel, ei vor putea 

să-şi ajute copiii să se integreze cu uşurinţă în ciclul gimnazial, fiindu-le alături în permanenţă 

pentru a depăşi cu succes pragul ,, primar-gimnazial”şi, în acelaşi timp, trecerea prin acele 

transformări fizice şi psihice care apar în această perioadă. 

Ultimele pagini ale revistei vor cuprinde, ca elemente surpriză, mesaje adresate elevilor din 

partea mea şi a părinţilor, fotografii din clasa I pentru a constata evoluţia lor în cei patru ani. 

Fiecare capitol al revistei va cuprinde compuneri, versuri, desene, fotografii sugestive temei. 

Realizarea lor dezvoltă spiritul de cooperare, preţuirea valorilor proprii şi de grup, implică 

interdisciplinaritatea, oferă un cadru coerent şi flexibil pentru comunicare, cunoaştere şi 

autocunoaştere. 

Sper că, în urma tuturor activităţilor desfăşurate, la sfârşitul clasei a IV-a elevii mei, alături de 

părinţii lor, vor fi pregătiţi pentru integrarea cu succes în ciclul gimnazial, care va fi privit ca o 

continuare firească a învăţământului primar. 
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DESPRE CONCEPTELE GEOMETRICE  LA CICLUL PRIMAR  

ŞI DEZVOLTAREA OPERAŢIILOR INFRALOGICE 
 

     Prof. înv. primar Iancu Liliana 

 Şcoala Gimnazială Nr. 37 Constanţa 

 

 Motto: 

 „ Schimbarea corpurilor în lumină şi a luminii în corpuri este 

în conformitate cu evoluţia Naturii, care pare încântată de aceste 

transformări.” 

       Isaaac Newton –„Natura” 

 

 

Natura copilului, particularităţile dezvoltării sale psihologice într-un anumit stadiu  şi 

armonizarea acestei componente a personalităţii sale cu strategiile didactice reprezintă o prioritate a 

activităţii cadrului didactic pentru o comunicare didactică eficientă. Psihologia contemporană 

acordă o atenţie deosebită proceselor cognitive ale individului, considerând că acestea sunt un factor 

important al raportării lui la mediu, al reacţiilor, dar şi al iniţiativelor sale de conduită. 

Demersul de faţă îşi are originea în câteva observaţii reflexive legate de experienţa didactică 

proprie, analizate din perspectiva unor clişee care circulă astăzi – copiii zilelor noastre sunt mai 

inteligenţi decât cei din generaţiile trecute, copiii noştri sunt născuţi în era digitală şi îşi depăşesc,  

din punct de vedere cognitiv,  stadiile de vârstă sesizate de psihologi în deceniile trecute. De aceea 

există tendinţa de a creşte volumul şi dificultatea sarcinilor şcolare, renunţând la experimentarea 

concretă sau, în cel mai bun caz, reducându-se aportul acestei etape în învăţare. Având însă şansa de 

a lucra şi cu copii care au diferite deficienţe fizice, de exemplu, de vedere, înţelegi importanţa 

acestor strategii în formarea şi dezvoltarea proceselor cognitive. Astfel, orientarea în spaţiu, care 

este defectuoasă la copilul de ciclul primar, are un rol esenţial în comunicarea cu mediul 

înconjurător, pentru înţelegerea relaţiilor dintre obiecte, asimilarea unor cunoştinţe şi această 

capacitate se formează tot prin experimentarea concretă.  

Vom încerca să facem o analiză în acest sens, luând în discuţie în principal noţiunile de 

geometrie pe care le studiază elevii în ciclul primar. Astăzi, ca şi în trecut, geometria se bucură de o 

înaltă apreciere, atât prin caracterul ei practic, cât şi prin contribuţia pe care o aduce la formarea 

personalităţii în general şi a raţionamentului, în special. Din punct de vedere instructiv, stilul 

sistematic al geometriei urmăreşte înarmarea elevilor cu un bagaj de cunoştinţe clare şi precise 

despre formele obiectivelor lumii reale, mărimea şi proprietăţile acestora, formarea şi dezvoltarea la 

elevi a reprezentărilor spaţiale, a deprinderilor de a aplica practic cunoştinţele de geometrie în 

efectuarea măsurătorilor, stabilirea unor mărimi sau distanţe, calcularea ariilor sau volumelor. 

Caracteristic pentru învăţământul primar este faptul că prin predarea geometriei, se urmăreşte 

îndeosebi ca elevii să-şi formeze imagini clare şi bine conturate asupra figurilor şi corpurilor 

geometrice şi completarea acestor imagini cu noţiuni elementare, care să constituie un raport pentru 

predarea în clasele următoare a cursului sistematic de geometrie şi o bază pentru dezvoltarea 

raţionamentului. Încă din clasa I elevii învaţă să recunoască câteva figuri şi corpuri geometrice, mai 

ales acelea pe care le întâlnesc şi le utilizează ca material didactic în numeraţie şi calcul: 

dreptunghiul, pătratul, triunghiul, cercul, cubul sau sfera. Referitor la corpuri geometrice (cub, 

sferă) în afara recunoaşterii, se fac exerciţii de observare a obiectelor ce au aceste forme. În clasa a 

II-a se amplifică cunoştinţele de geometrie prin introducerea unor noţiuni noi: forme plane 

(triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc), punct, segment, linie dreaptă, linie frâantă, linie curbă, interiorul 

şi exteriorul unei figuri, observarea corpurilor (cub, sferă, paralelipiped dreptunghic). 

În clasa a III-a, apoi în a a IV-a,  noţiunile de geometrie se conturează şi precizează mai 

bine, pătrunzându-se în  esenţa lor, prin stabilirea unor caracteristici şi diferenţieri, precum şi a unor 

definiţii. Astfel elevii dobândesc cunoştinţe suplimentare despre figurile şi corpurile geometrice 

cunoscute, adăugându-se noţiunile (cu reprezentările respective) de poligon, cilindru, con, mai ales 
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că tema se regăseşte şi în lecţiile de ştiinţe. Se calculează perimetrul, se introduc noţiunile de 

suprafaţă şi volum.  

Sintetizând într-o viziune pedagogică obiectivele prevăzute în programă pentru predarea şi 

învăţarea elementelor de geometrie în ciclul primar, se poate afirma că acestea au în vedere 

asigurarea pregătirii elevilor în următoarele planuri: 

 a) dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice corelate cu cele cunoscute de elevi; 

 b) dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele de geometrie; 

 c) dezvoltarea raţionamentului matematic şi a motivaţiei specifice acestuia. 

Prin natura şi caracterul lor, cunoştinţele de geometrie impun un tip de învăţare iniţială 

dominant intuitiv. Aceasta nu înseamnă ca elevii trebuie să rămână numai la nivelul unor imagini 

vizuale, ci, treptat, vor fi conduşi să realizeze operaţii de abstractizare şi generalizare necesare 

înţelegerii proprietăţilor şi relaţiilor existente, specifice figurilor studiate. Se impune ideea ca 

studiul elementelor de geometrie să înceapă cu cercetarea directă (văz, pipăit, manipulare) a mai 

multor obiecte din lumea reală, situate în diverse poziţii în spaţiul înconjurător, în vederea sesizării 

(descoperirii) acelor caracteristici comune care conturează imaginea geometrică materializată. 

Imaginea geometrică materializată în obiecte este apoi transpusă în imagine concretizată prin desen, 

ceea ce reprezintă o detaşare a imaginii geometrice de obiectele materiale care o generează. 

Concretizarea prin desen a imaginii geometrice este  realizată de elevi cu instrumente de geometrie. 

Este foarte important ca această concretizare prin desen să se facă în cât mai multe poziţii pentru a 

nu crea limite în recunoaşterea ei. Aceste concretizări pot fi completate cu prezentarea unor planşe 

întocmite special pentru aceasta.  

Imaginea geometrică concretizată prin desen este astfel proiectată în limbajul geometriei şi 

apare astfel noţiunea geometrică. Aşa cum s-a mai spus, noţiunile primare de geometrie învăţate în 

ciclul primar nu pot fi gândite de elevi ca abstracţii depline, deoarece ei nu le pot concepe 

desubstanţializate. Pe baza limbajului geometric, şi prin apel la experienţa perceptivă a elevilor, 

învăţătorul va contura imaginea geometrică a noţiunii considerate şi în alte situaţii din realitatea 

exterioară clasei, altele decât cele cercetate de elevi. 

În momentul în care copilul începe şcoala, conform teorie piagetiene, el se află încă în 

perioada preoperatorie. Aceasta se centrează în jurul funcţiei semiotice, care constituie o premisă 

obligatorie, prin funcţionalitatea ei psihologică: interiorizarea acţiunii. Pentru a ajunge la operaţie 

mintală – acţiune interiorizată, reversibilă şi structurată – este necesar pentru copil să înveţe să 

exprime o realitate semnificativă cu ajutorul unui substitut evocator – cuvânt, desen, comportament, 

imagine mentală. Caracterul predominat intuitiv al cunoaşterii face ca, la această vârstă, copilul să 

rămână prizonierul propriului punct de vedere, şi, plastic exprimat, ”să gândească ceea ce vede”. 

Abia începând din stadiul următor se produce inversarea, semn al apariţiei structurilor logice, adică 

”să vadă ceea ce gândeşte”, cum spune specialistul mai sus citat.  

Pe parcursului ciclului primar copilul traversează stadiul operaţiilor concrete, când mobilitatea 

crescută a structurilor mintale îi permite luarea în considerare a diversităţii punctelor de vedere. 

Faptul se datorează cristalizării operaţiilor mintale, care au la bază achiziţia reversibilităţii. Copilul 

poate de acum concepe că fiecărei acţiuni îi corespunde o acţiune inversă care permite revenirea la 

starea anterioară. În baza operaţionalizării crescânde a gândirii, pasul spre logicitate este făcut şi 

prin extinderea capacităţii de conservare a invarianţilor. Această achiziţie permite saltul de la 

gândirea de tip funcţional la cea de tip categorial. Aparenţa nu mai blochează sesizarea esenţialului. 

De exemplu, aplicând cunoscutul experiment al comparării a două lungimi egale ( prezentate diferit 

– cerc şi linie), elevii de clasa I au considerat că linia este mai lungă, în timp ce elevii de clasa a IV-

a au sesizat că ele sunt echivalente. După cum, când elevilor din clasa pregătitoare li s-a prezentat 

un pătrat, l-au identificat cu uşurinţă pentru că era aşezat în poziţia clasică, pe una dintre laturi, dar 

pe care l-au considerat romb în momentul în care, în faţa lor, i s-a modificat poziţia, fiind aşezat pe 

un vârf.  

Stadiul operator marchează preponderenţa aspectului operativ al gândirii asupra aspectului 

figurativ, decentrarea gândirii copilului permiţând coordonarea reversibilă a acţiunii interiorizate şi 

constituirea sistemelor operatorii de transformări cu invariant. 
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Cu toate acestea, operaţiile mintale rămân dependente şi limitate de conţinutul pe care îl pot 

prelucra: materialul concret. Abia stadiul următor va completa şi desăvârşi procesualitatea cognitivă 

prin apariţia formelor categorial - abstracte, conceptele. Piaget precizează, şi cercetările ulterioare 

confirmă, faptul că nivelul formal logic al inteligenţei nu este decât o potenţialitate. În absenţa unui 

antrenament sistematic, acest nivel poate să nu fie atins, chiar în cadrul normalităţii dezvoltării. În 

esenţă, s-a dovedit că acţiunile mintale, operaţiile mentale iau naştere prin interiorizarea acţiunilor 

reale.  

Folosind observaţiile lui Piaget, care a demonstrat strânsa legătură între acţiune şi gândire, 

combinându-le cu propriile experienţe, Jerome S. Bruner prezintă posibilitatea cunoaşterii lumii în 

trei moduri, aflate în relaţie reciprocă. În ordinea complexităţii lor, acestea sunt: 

Modalitatea activă, realizată prin acţiune, prin manipulare liberă, prin exersare, care 

caracterizează cunoaşterea în primii ani de viaţă. 

Modalitatea iconică, bazată pe imagini, mai ales cele vizuale, fără manipulare efectivă; 

punctul maxim al dezvoltării acestui mod de cunoaştere s-ar afla între 5 şi 7 ani. 

Modalitatea simbolică, atunci când cuvintele sau alte semne convenţionale înlocuiesc 

imaginile. Simbolurile permit o comprimare a realităţii. 

În ceea ce priveşte rolul şcolii în cunoaşterea lumii, psihologul american atrage atenţia asupra 

pericolului ruperii de realitate, al formalismului şi insistă asupra faptului că fiecare materie predată 

trebuie să-l facă pe elev să gândească el însuşi, luând parte la procesul de creare a cunoştinţelor. 

”Nimic nu este mai esenţial într-o disciplină decât modul de gândire pe care-l presupune aceasta.” 

De aceea, el susţine importanţa participării efective a elevului la formularea de probleme şi la 

soluţionarea lor, ceea ce numim activizare. 

Unul dintre procesele fundamentale în învăţarea elementară, pe care-l stimulăm intens în lecţii 

este percepţia. Deşi pare un proces simplu, multiplicitatea factorilor care intervin într-o percepţie 

demonstrează complexitatea sa. În ceea ce priveşte percepţia copiilor, se manifestă două deficienţe 

principale: mai întâi, având o experienţă mai redusă decât a adultului, percepţiile sunt mai puţin 

bogate, neavând la bază reprezentări numeroase; de asemenea, în cadrul observaţiilor efectuate, 

copiii întâmpină dificultăţi în a distinge esenţalul de neeesenţial, fiindcă aspectele principale sunt 

adesea acoperite de însuşiri secundare. 

Cum procedăm în lecţie pentru a depăşi aceste neajunsuri? Vom face referiri cu precădere 

legate de geometrie, care reprezintă tema lucrării de faţă. Pentru îmbogăţirea percepţiei folosim în 

învăţare un bogat material intuitiv, cât mai apropiat de realitate, pe care copiii să-l poată recepta 

prin mai multe simţuri – forme plane şi corpuri de diferite mărimi şi culori, din materiale diferite,  

pe care copiii să le poată manipula. Îi punem pe copii să deseneze obiectele studiate, în diferite 

poziţii, această cerinţă solicitându-i să observe toate detaliile, să numere laturile, vârfurile şi, 

respectiv, feţele şi muchiile. Organizăm multe activităţi practice, care favorizează cunoaşterea în 

profunzime – copiii le vor construi din beţişoare, din sârmă, din formele desfăşurate date, din lut 

sau plastilină, le vor decupa pe contururi date sau desenate de ei înşişi cu şabloane sau direct, cu 

rigla. 

O altă recomandare este legată de variaţia materialului prezentat. Observăm uneori că elevii 

noştri recunosc triunghiul dreptunghic - şi îl şi desenează numai dacă este aşezat pe o catetă 

orizontală. Acest lucru se întâmplă pentru că noi înşine îl desenăm aşa, fiind mai uşor de respectat 

mărimea unghiului drept, dar copiii ajung să considere poziţia ca un aspect caracteristic. 

Bineînţeles, un rol fundamental în facilitatea sesizării esenţialului, îl are cuvântul 

profesorului, care asigură o orientare preliminară spre elementele esenţiale. Interacţiunea cuvântului 

cu intuiţia elevului facilitează o cunoaştere analitică, prin descoperire.  

Dezvoltarea structurilor infralogice permite copilului spre vârsta de 9 – 10 ani să-şi 

construiască sistemul de referinţă vertical, orizontal şi să aibă o vedere de ansamblu asupra unor 

perspective diferite, iar la aceste achiziţii geometria poate contribui într-un mod esenţial, dacă 

strategiile didactice abordate de profesor sunt adaptate  particularităţilor psihologice specifice 

vârstei. 
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Operaţiile infralogice se elaborează în acelaşi timp cu cele logico-matematice, acţionează 

asupra cantităţilor continue ale spaţiului, timpului şi stau la originea noţiunii de măsură. 

Dezvoltarea acestora contribuie la construcţia spaţiului proiectiv al copilului şi acest aspect se 

regăseşte cu precădere în lecţiile cu conţinut geometric. 

De altfel, în tot ceea ce facem, în tot ceea ce ne înconjoarǎ folosim matematica: numǎrǎm, 

calculǎm, mǎsurăm, descriem, rezolvǎm şi ar fi bine să-i convingem de asta şi pe elevii noştri. 

Trǎim    într-un univers în care totul este forma. Galileo Galilei scria că formele geometrice sunt 

alfabetul în care este scrisǎ cartea naturii; altfel spus, natura comunicǎ cu noi prin formele 

geometrice. Fiecare tipar al geometriei este ca o "scrisoare" într-un alfabet divin. Putem desluşi 

aceste „scrisori" şi apoi să creǎm noi înşine, orice, cu ajutorul acestor forme divine. 

Cu toate acestea, între  ştiinţele cu care ne-am obişnuit, matematica pare a fi domeniul cel mai 

abstract, care nu furnizează decât unele instrumente pentru descrierile ştiinţifice ale fenomenelor 

fizice, instrumente considerate de multe ori mult prea diferite de realitatea concretă. Însă nu este 

aşa. În general, pe baza observaţiilor referitoare la unele fenomene din realitate, matematica oferă 

modele, un fel de “construcţii” matematice exprimate prin anumite colecţii de variabile şi de 

regulile care guvernează valorile acestora. Când modelele matematice sunt suficient de adecvate 

“realităţii”, ele se dovedesc folositoare prin faptul că oferă prognoze bune privind evoluţia viitoare a 

proceselor.Un concept geometric nu se poate crea spontan, ele se formează în cursul unui process 

psihic asupra căruia îşi pun amprenta imaginaţia, creativitatea, puterea de generalizare şi 

abstractizare. Studiul riguros al geometriei se abordează pentru prima dată în clasa a VI-a, dar 

acesta trebuie să pornească de la ceea ce elevul cunoaşte din clasele I-IV, de la modul în care el s-a 

familiarizat cu unele noţiuni elementare de geometrie. 

Desenul deţine un rol important în geometrie, astfel încât, de la primele clase construcţia 

figurilor geometrice trebuie să primeze în structura lecţiilor cu conţinut geometric. Un element 

ajutător ce trebuie exploatat în sprijinul intuiţiei este şi culoarea, care îşi aduce aportul asupra 

stimulării memoriei vizuale şi a captării atenţiei. Trecerea de la lucrul cu obiecte concrete spre 

reprezentarea figurilor cu vergele, creioane sau beţişoare, iar apoi spre desenul propriu-zis al figurii, 

se va face treptat, pentru a le da elevilor posibilitatea înţelegerii acestor figuri. Desenul va fi mai 

întâi explicat pentru ca elevii să înţeleagă corespondenţa existentă între fiecare segment trasat şi 

modelul real prezentat. Construcţia unei figuri geometrice are avantajul că prezintă prin câteva linii 

forma figurilor, sugerează relaţii între elementele lor, pe baza cărora elevii sunt puşi să descopere 

alte proprietăţi, care, apoi, se pot verifica prin raţionament. 

Pe măsura dezvoltării gândirii elevilor, învăţătorul îi va conduce pe aceştia de la faza 

imaginilor vizuale spre abstractizări şi generalizări. Noţiunile de geometrie trebuie să parcurgă la 

şcolarul mic drumul de la imaginea materializată, la imaginea concretizată prin desen şi apoi la 

imaginea fixată prin limbaj. 

Pentru o învăţare cât mai temeinică a cunoştinţelor de geometrie, în procesul de predare 

învăţare trebuie folosite materiale didactice şi mijloace de învăţământ adecvate, care este indicat să 

respecte: mărimea, dimensiunea, aspectul estetic, să fie o expresie fidelă a ceea ce reprezintă şi să 

fie în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale elevilor. Materialele prezente în mediu clasei şi 

nu numai din acest mediu, planşele reflectând concretizarea prin desen a noţiunilor, desenele 

executate pe tablă, modelele confecţionate din materiale rigide care materializează noţiunea (set de 

segmente rigide, unghiuri cu laturi rigide, patrulatere cu laturi rigide etc.), instrumente de geometrie 

(rigla şi echerul) şi altele, dozate şi utilizate raţional, vor contribui la învăţarea temeinică a 

cunoştinţelor de geometrie. 

În utilizarea materialului didactic se impun atenţiei câteva condiţii, pe care trebuie să le 

îndeplinească atât modelul confecţionat, cât şi modul, în care este folosit de învăţător şi elevi: 

materialul confecţionat va avea dimensiuni suficient de mari pentru a fi văzut cu claritate din orice 

punct al clasei, precum şi o construcţie clară, satisfăcând condiţiile estetice; materialul didactic 

trebuie să fie expresia fidelă a ceea ce trebuie să reprezinte, să contribuie la uşurarea transpunerii în 

desen a figurii geometrice studiate, a elementelor sale şi a relaţiilor ce există între ele (de mărime, 

de paralelism, de perpendicularitate etc.); materialul didactic trebuie să se adreseze elevilor 



53 

 

respectând însă particularităţile lor de vârstă; cu cât aceştia sunt mai mici se impune ca el să fie mai 

atractiv, dar simplu, amănuntele fără interes ştiinţific să nu intre în câmpul atenţiei elevilor, 

rămânând elemente ale fondului perceptiv. 

O cerinţă de bază a activităţii didactice în predarea-învăţarea elementelor de geometrie o 

constituie necesitatea de a sensibiliza gândirea elevilor spre acele cunoştinţe şi abilităţi geometrice 

care sunt funcţionale, adică spre acele cunoştinţe ce pot fi aplicate şi transferate eficient în orice 

situaţie de mediu (teoretic sau practic). În această ordine de idei, funcţionalitatea cunoştinţelor, 

deprinderilor şi priceperilor geometrice trebuie să determine la elevul din clasele I-IV 

comportamente corespunzătoare, generate de: necesitatea cunoaşterii spaţialităţii proxime sub 

raportul formei şi mărimii; orientarea în spaţiul ambiant şi reprezentarea acestui spaţiu; alegerea 

drumului celui mai convenabil în deplasarea reală; rezolvarea corectă a problemelor de geometrie 

determinate de multiplele situaţii reale (efectuarea de măsurători, calcule de lungimi, perimetre, arii 

etc.). 

Abilitatea practică a elevilor de a putea să rezolve probleme se capătă prin exerciţiu, prin 

studiu pe modele reale sau create, printr-o activitate îndrumată, printr-o activitate de grup şi, în mod 

obligatoriu, printr-o activitate personală; 

Activitatea rezolutivă asigură şi consolidarea cunoştinţelor de geometrie, realizând deschideri 

în planul motivaţiilor favorabile continuării studiului, dezvoltării pe mai departe a rafinamentului 

gândirii geometrice. 

Etapele, pe care trebuie să le avem în vedere pentru formarea unei noţiuni geometrice sunt 

următoarele: 

 * intuirea obiectelor lumii reale, care evidenţiază noţiunea cu dirijarea atenţiei elevilor către 

ceea ce se urmăreşte să fie observat; 

 * observarea proprietăţilor caracteristice evidenţiate de obiectele intuite; 

 * compararea şi analizarea proprietăţilor pe un material didactic care materializează 

noţiunea; 

 * reprezentarea prin desen a noţiunii materializate de obiecte şi materialul didactic; 

formularea definiţiei, prin precizarea genului proxim şi a diferenţei specifice, acolo unde este 

posibil, sau prin stabilirea proprietăţilor caracteristice care determină sfera noţiunii şi proiectarea 

acesteia în limbajul geometriei; 

 * identificarea noţiunii şi în alte poziţii, situaţii corespunzătoare realităţii; 

 * construirea materializată a noţiunii folosind carton, hârtie, beţişoare, etc; 

 * clasificarea figurilor care fac parte din aceeaşi categorie; 

Dacă elevul e implicat atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, disciplina devine 

autodisciplină a muncii şi interesului, asiguratǎ de satisfacţia cooperǎrii. Predarea, ca proces creativ, 

presupune ca profesorul sǎ medieze între elev şi lumea cel înconjoarǎ. Metodele de învăţământ 

reprezintǎ cǎile folosite în şcoalǎ de cǎtre profesor în a-i sprijini pe elevi sǎ descopere viaţa, natura, 

lumea, lucrurile, ştiinţa. "Calitatea pedagogicǎ a metodei didactice presupune transformarea acesteia 

dintr-o cale de cunoaştere propusǎ de profesor într-o cale de învǎţare realizatǎ efectiv de preşcolar, 

elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentǎ." 

(Sorin Cristea).  

Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promovează interacţiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activǎ şi cu rezultate 

evidente. Prin metoda predǎrii/învǎţǎrii reciproce elevii sunt puşi în situaţia de a fi ei înşişi profesori 

şi de a explica colegilor rezolvarea unei probleme. Avantajele acestei medote de lucru sunt 

indiscutabile: stimuleazǎ şi motiveazǎ, ajutǎ elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de muncă 

intelectualǎ pe care le pot folosi apoi şi în mod independent, dezvoltă capacitatea de exprimare, 

atenţia, gândirea cu operaţiile ei şi capacitatea de ascultare activă, stimulează capacitatea de 

concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a de a selecţiona esenţialul. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ECOLOGICE  

ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI  
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În condițiile lumii actuale, când se vorbește din ce în ce mai insistent de schimbări climatice, 

de fenomene meteorologice violente, de poluarea aerului, apelor, solului și subsolului, este necesar 

ca și curriculum- ul pentru ciclul primar să prevadă ca disciplină opțională “Educație ecologică și de 

protecție a mediului”. Este recomandabil ca să se înceapă educația în spiritul unei atitudini mai 

responsabile față de mediul înconjurător de la vârstele mai fragede, pentru ca atunci când actuala 

generație de copii va ajunge la maturitate să fie mai conștientă decât cele anterioare, de impactul pe 

care îl are activitatea umană necontrolată asupra naturii. Abia acum omenirea și-a dat seama că 

generațiile viitoare vor “moșteni” o pătură de ozon mai fragilă, o planetă puternic despădurită, ape 

și soluri “bogate” în metale grele și tot felul de substanțe chimice, dar neprielnice pentru viață. Cu 

atât mai actuală este această problemă în țara noastră, unde industrializarea socialistă forțată nu a 

ținut cont de impactul asupra mediului, iar după retrocedarea pădurilor în ultimii ani, suprafața 

împădurită a României a scăzut dramatic, afectând biodiversitatea și conducând la eroziunea 

solului. 

Am încercat cu fiecare serie de elevi, pe care am îndrumat-o, să îi determin să aibă un 

comportament ecologic, atât în clasă cât și în afara ei. Prima lecție care trebuie învățată este 

utilizarea rațională și consumul ponderat al produselor pe care le avem la dispoziție. Începem chiar 

cu mâncarea și apa pe care le consumăm. Le putem spune elevilor că orice produs alimentar, pe 

care îl folosim pentru hrana noastră zilnică, se produce folosind resurse epuizabile, energie și munca 

unor oameni, pe care trebuie să le prețuim și să le respectăm. Trebuie să le arătăm elevilor că există 

zone de pe glob unde sunt persoane care, pentru a procura hrana și apa zilnice, sunt nevoite să intre 

într-o adevărată aventură sau copiii subnutriți sunt o prezență obișnuită. Generațiile anterioare erau 

mai conștiente de importanța procurării hranei și mulțumeau Divinității închinându-se, de fiecare 

dată, înainte de a se așeza la masă. Acum, în perioada consumismului, când unii dintre elevi nu știu 

nici din ce se obține pâinea, copiii sunt tentați să cumpere mai multă mâncare decât au nevoie( cu 

efecte asupra stării lor de sănătate- vezi obezitatea crescută la minori) sau, pur și simplu, să o 

arunce. Ceva revoltător se întâmplă în cazul programului „Cornul și laptele”, când majoritatea 

elevilor refuză acest ajutor guvernamental, care trebuie categoric regândit, pentru că și-a epuizat 

componenta benefică, sau, mai rău, transformă aceste produse alimentare, care în alte părți ale 

planetei ar fi primite cu brațele deschise, în „proiectile”, în clasă sau pe stradă. Deci, elevii trebuie 

să înțeleagă faptul că orice produs alimentar are încorporată energie, care trebuie economisită, dar și 

muncă asiduă, care poate fi chiar a părinților lor. 

Pentru că am amintit de energie trebuie să le spunem elevilor că aceasta se produce în mai 

multe feluri, folosind factori regenerabili, cum ar fi : vântul, Soarele, apa, dar și combustibili fosili 

epuizabili, dar poluanți: cărbuni, petrol, gaze naturale. A fost o perioadă în istoria României când 

economisirea energiei electrice se făcea forțat, prin întreruperea furnizării curentului electric, ceea 

ce era condamnabil, dar acum nu se mai acordă deloc atenție folosirii raționale a surselor de 

iluminat. Vedem atâtea spații în care sursele de iluminat funcționează non-stop, cu toate că sunt 

perioade când poate fi folosită lumina naturală, care este mai recomandabilă pentru ochiul uman. S-

a ajuns ca la nivel mondial să se introducă o oră a Pământului, când mai multe clădiri sau obiective 

emblematice din mai multe orașe ale lumii să fie cufundate în întuneric, pentru a atrage atenția 

întregii lumi că este nevoie de o folosire mai chibzuită a resurselor energetice pe care ni le oferă 

planeta. În acest context, le putem spune elevilor că acasă, este bine să folosească pentru pregătirea 

lecțiilor îndeosebi lumina naturală sau cănd, nu este posibil, să utilizeze o veioză de birou, în locul 

lustrei cu mai multe becuri. Ca exemplu, trebuie să ne facem un obicei din a folosi în clasă mai mult 
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lumina naturală, decât sursele de iluminat. Le putem aminti și de înlocuirea becurilor cu 

incandescență cu becurile enonomice, care permit reducerea consumului de curent electric. 

Pentru a conferi și o componentă civică acestei educații ecologice, am desfășurat cu elevii 

clasei și o acțiune de distribuire printre locuitorii orașului Hârșova de pliante, de „fluturași” creați 

de copii, prin care îi invitau pe concetățenii lor să aibă mai multă grijă de mediul înconjurător. Am 

constatat că adulții cărora le-au înmânat aceste materiale scrise de ei au fost plăcut impresionați și 

au apreciat inițiativa lor. 

Ca să demonstrăm adulților cum putem trăi într-un mediu mai curat, periodic ne luăm mănuși 

de unică folosință și saci menajeri și facem curățenie în parcul de lângă școală și pe malul Dunării. 

Cel mai bun exemplu de spațiu salubru trebuie să fie chiar sala de clasă, în care, la sfârșitul orelor 

pot să intre alți elevi, fără a fi nevoiți să înlăture din calea lor hârtii, ambalaje de la alimentele 

cosumate, pet-uri, pahare de unică folosință etc. Trebuie să insistăm tot timpul ca lucrurile care nu 

ne mai folosesc să ajungă la coșul de gunoi, nu sub bancă. Aceste practici trebuie să se 

permanentizeze, nicidată să nu considerăm că fiind prea ocupați nu putem să acordăm atenție felului 

cum arată clasa. Dacă nu devine o cerință zilnică grija față de spațiul în care învățăm, și aceasta 

apare doar cînd „vine cineva de sus”, nu vom reuși să dezvoltăm la elevi deprinderi de păstrare a 

curățeniei. La fel trebuie să insistăm ca și în locuința lor să fie ordine și curățenie. 

Când am organizat o drumeție sau o excursie, o preocupare permanentă a fost strângerea 

ambalajelor și a resturilor alimentare într- un sac menajer mai încăpător, după care, la sfâșitul 

acțiunii, să fie depozitat la locul potrivit. Nu trebuie să acceptăm ca în urma unei deplasări în aer 

liber a elevilor, să rămînă urme ale trecerii lor pe acolo.   

O activitate care le-a plăcut mult elevilor și la care am primit un sprijin consistent din partea 

părinților a fost plantarea de flori și puieți în grădina școlii. Fiecare a venit de acasă cu o săpăligă, 

cu semințe de flori, cu stropitori, cu var pentru trunchiurile copacilor, iar un părinte a adus mai 

mulți puieți de castan, da salcâm, de tei, pe care i-am plantat în locurile libere din curtea școlii. 

Periodic, elevii  udau și îngrijeau plantele sădite de ei. În felul acesta îi obișnuim pe elevi să 

manifeste mai multă grijă pentru spațiile verzi și să aprecieze valoarea lor ca „furnizori de oxigen”. 

În timpul orelor de geografie avem posibilitatea să le vorbim elevilor de importanța păstrării 

cursurilor de apă curate, pentru a conserva biodiversitatea acestor zone. Ca modalitate de evaluare 

se poate folosi portofoliul, în care elevii pot depune articole despre Dunăre, în cazul nostru, imagini 

cu aspectele cele mai pitorești de pe cursul fluviului. În acelați mod se poate proceda și referitor la 

Marea Neagră. 

Școala noastră a fost implicată și în proiectul „Școli pentru un viitor verde”, organizat de  

asociația cu același nume și de Ministerul Educației. Au fost programate mai multe activități cu 

valoare educativă și apreciate mult de elevi. Am primit și un ajutor important din partea părinților. 

Cea mai valoroasă activitate, a fost colectarea de macultură, pe care, după ce am valorificat-o, banii 

obținuți au fost folosiți pentru cumpărarea de cărți noi pentru biblioteca școlii. Este un exemplu 

concret prin care le arătăm elvilor că hârtia se poate recicla și că orice hârtie uzată poate deveni un 

caiet nou, o carte nouă, iar copacii pot fi salvați. 

Este momentul când le putem spune elevilor că hârtia se obține folosind ca materie primă 

lemnul, care trebuie economisit. Hârtia nu trebuie risipită fără rost(exemplu: orele de educație 

plastică), pentru teste filele se scriu față-verso, la fel și caietele. Cînd am terminat caietele trebuie 

predate împreună cu alte cantități de maculatură la centrele pentru reciclarea ei. S-a mai organizat o 

paradă a costumelor confecționate din deșeuri. 

Din deșeuri obținute din ambalajele de lapte și iaurt am confecționat personaje îndrăgite din 

lecturile citite. Tot pentru acțiunea de reciclare a deșeurilor, poate fi folosit entuziasmul elevilor. 

Din păcate, în momentul de față, în România, acestui proces important pentru economisirea 

materiilor prime și pentru conservarea naturii, i se acordă puțină atenție. Speranța vine tot de la 

Uniunea Europeană care ne impune termene, pe care trebuie să le respectăm și cantități 

semnificative de deșeuri reciclate. Cu atât mai meritorie este inițiativa firmei Gremlin, care a lansat 

concursul județean pentru preșcolari și scolarii mici „Reciclez, nu poluez!”. Concursul acesta s-a 

desfășurat în anul școlar 2013- 2014, în două etape: una până în februarie 2014, a doua etapă până 
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în mai 2014, și consta în colectarea unor cantități cît mai mari de surse de iluminat și baterii uzate. 

Au fost vizate aceste deșeuri pentru că se știe că aceste produse conțin substanțe chimice foarte 

poluante, dar care pot fi reciclate. Clasa pe care o îndrumam în anul școlar 2013-2014, clasa a II-a 

B, a câștigat în prima etapă locul al II-lea, iar în etapa a II-a a obținut locul I și marele premiu, care 

a constat într-o excursie la București, cu vizitarea Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. A 

fost o experiență pe care elevii au trăit-o intens, am antrenat și părinții copiilor, iar, la sfârșit, am 

avut satisfacția că am contribuit la eliminarea din natură a peste 110 kg de deșeuri toxice și ne-am 

ales și cu mai multe materiale sportive( mingi de fotbal, volei, baschet, tenis, rachete de tenis și 

badminton), pe care le folosim la orele de educație fizică. Cu părere de rău, în anul școlar 2014-

2015, am constatat că acest concurs nu se mai organizează, cu toate că noi eram pregătiți cu alte 

cantități de becuri și baterii uzate, pe care să le predăm. 

Un proiect care a fost foarte stimulativ pentru elevi am desfășurat în anul școlar 2011-2012, 

când ne-am propus să realizăm postere cu mesaj ecologic, pe care să le afișăm pe holul școlii. 

Pentru ca școlarii să fie inspirați și să realizeze niște lucrări de calitate, trebuia să vizităm un loc 

unic prin frumusețea și prin calitatea păstrării nealterate a naturii: Rezervația Biosferei Delta 

Dunării. Am programat o excursie la Tulcea, am vizitat Acvariul din localitate, după care ne-am 

deplasat la Murighiol, unde ne-am urcat pe o ambarcațiune și am ajuns în paradisul păsărilor, al 

nuferilor, al apei generatoare de viață, al peștilor, al stufului. Am fost impresionați de acest peisaj 

mirific, iar când elevii au început să lucreze la postere, am constatat că au realizat niște lucrări 

deosebite, de care au fost și ei mândri. 

De curând, am participat cu elevii la o acțiune organizată de Ministerul Mediului și 

Schimbărilor Climatice, în cadrul proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienți”. A fost 

prezentat un film despre aventurile picăturii de apă, numită Picurici, despre importanța păstrării 

curate a apelor și despre activitățile umane care le pot polua. Au fost apoi invitați elevii să deseneze 

planșe inspirate din materialele prezentate. 

Văzând căt de receptivi sunt școlarii mici la aceste acțiuni despre viitorul Planetei Albastre, 

m-am hotărât ca în anul școlar 2015-2016, să desfășor la clasa a IV-a B. ca disciplină opțională 

„Educația ecologică și de protecție a mediului”, cu programă avizată de MECȘ, pentru care avem și 

Ghidul Profesorului și Caietul elevului. Ar fi nevoie ca o editură să tipărească un număr suficient de 

materiale auxiliare, cum ar fi Caietul elevului, pentru ca această componentă ecologică a 

personalității micilor școlari să fie cât mai puternic conturată. 
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INDIVIDUALITATE, ORIGINALITATE, CREATIVITATE,  

CHEIA UNUI DEMERS DIDACTIC DE SUCCES! 

 

Profesor Nanu Tanța 

Școala Gimnazială Nr. 31 Constanța  

Profesor Cheltuianu Maria 

Școala Gimnazială Nr. 31 Constanța 

 

 

Se afirmă, adeseori, că actul didactic este fie o artă,  fie o știință. Ambele atribute țin de 

caracterizări extreme. Pentru cel care proiectează activitatea didactică și o practică, procesul 

instructiv-educativ reprezintă un fenomen în care se întrepătrund atât date ale mai multor științe, cât 

și elemente de tehnologie didactică, iar activitatea la clasă presupune, întotdeauna, o atitudine 

creativă, care o apropie de o realizare artistică. 

Demersul didactic reprezintă o succesiune a situațiilor de învățare pentru atingerea unor 

scopuri și formarea unor competențe. Competențele, conținuturile pe care le alegem, strategiile 

folosite, formele de organizare, resursele temporale, strategia de evaluare sunt luate în calcul atunci 

când proiectăm fiecare lecție. Dar cel mai important factor care determină acțiunea noastră la clasă 

este elevul. 

Întrebarea pe care mi-o pun atunci când sunt în fața clasei este: ”Ce știu eu despre elevi?” Știu 

că sunt niște copii… în general cu mai mare poftă de a se juca decât de a studia, că sunt vioi, curioși 

și nu le  place disciplina; sau că sunt nepăsători, lipsiți de interes, că nu le place să învețe, să facă 

teme, știu că au un alt ritm al învățării, că preferă să apese un buton pentru a obține o informație... 

De câte ori îi văd dezinteresați de ceea ce se întâmplă în timpul orei sau  de tema lecției, mă întreb: 

”La ce folosesc toate acestea?”  Imediat îmi reconsider discursul, metoda, caut căi prin care să-i 

motivez, să-i captez.                        

Pentru ca lecția să fie un succes, fie că este o lecție de limba și literatura română, fie o lecție 

de educație tehnologică, trebuie să satisfacă în copii setea de frumos, de curaj, de noblețe. Mai mult, 

actul didactic trebuie să se constituie într-un act de participare, de colaborare. Relația educațională 

nu este un monolog, ci un dialog. Dialogul trebuie să fie autentic, deschis, optimist, încurajator, fără 

prejudecăți. Caracterul interpersonal al actului educațional evidențiază că acesta este un act de 

comunicare, dar un act de comunicare superior celui realizat prin intermediul unei mașini. 

Profesorul și elevul, două conștiințe umane se întâlnesc, se privesc, se analizează, se descoperă, se 

confruntă, se întrec, se lămuresc, se contrazic, se resping, se acceptă, empatizează, se simpatizează, 

se urăsc, se iubesc, se detestă, se admiră.  Prin urmare,  participarea creatoare atât a profesorului cât 

și a elevului sunt definitorii pentru actul didactic. 

”Educația convențională nu ne permite decât foarte greu să atingem o gândire independentă. 

Conformismul duce la mediocritate.[…] Căutând confortul, vom găsi mai întotdeauna un colț 

liniștit în viață, în care va exista un minim de conflicte, iar apoi ne vom teme să ieșim din această 

izolare. Această frică de viață, această frică de luptă și de experiențe noi, ucide în noi spiritul 

aventurii.”
2
 

Un demers didactic creativ, original este mult mai dificil de realizat decât climatul obișnuit de 

studiu pentru că el presupune situații apte să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de 

investigație și de căutare a unor soluții originale. Un astfel de demers didactic nu va fi însă, 

niciodată, plictisitor pentru elev. 

Profesorul novator este cel care lansează cel mai des inovații și cel care acceptă cel mai 

repede schimbarea, cel care are încredere în sine, are  înclinația de a-și asuma riscuri, de a-și păstra 

tinerețea, cel care împărtășește cu mai mare larghețe experiența și informațiile dobândite, cel care se 

consacră, cu dăruire, profesiei sale, cel care este, adeseori, nonconformist. 

                                                           
2
  Jiddu Krishnamurti, Despre educație. Arta învățării și valoarea vieții, Editura Herald, București, p. 13. 
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Profesorul creator sau creativ este profesorul de acțiune, cel care are simțul realității, 

inițiativă, experiență, este tolerant, avangardist, amuzant. El este cel care formează omul viitorului. 

Profesorul trebuie să fie un maestru al formării, ancorat în realitate, dar capabil să anticipeze.  

Cadrul didactic are posibilitatea să selecteze, să utilizeze raţional şi creator mijloacele şi 

strategiile didactice, care să garanteze într-un procent tot mai mare eficienţa învăţării – o învăţare 

motivate și motivantă, ritmică, fără eforturi inutile, care să satisfacă şi să încununeze personalitatea 

elevului. 

Creativitatea poate şi trebuie să fie suscitată şi educată, promovarea acesteia impunând 

evitarea excesului de abordare preponderent teoretică, evitarea schematizării, a rutinii, a şablonului 

şi favorizarea unui climat de lucru permisiv, care să potenţeze manifestarea iniţiativei, a fanteziei, a 

originalităţii şi soluţionarea concretă a problemelor. 

Dezvoltarea creativităţii se poate realiza prin mijloace nespecifice, fără o relaţie cu un anume 

obiect de învăţământ și prin metode specifice, în raport cu o anume materie, în funcţie de conţinutul 

ei.  

Textul literar oferă surse inepuizabile pentru exerciţiile de dezvoltare a creativităţii elevilor:  

• pornind de la imaginile create în textul..., realizaţi o compunere cu titlul...;  

• realizaţi un dialog între cer şi linia orizontului, între soare şi lună etc.;  

• imaginaţi-vă o întâlnire cu personajul...;  

• închipuiţi-vă cum aţi reacţiona dacă aţi fi în pielea personajului...;  

• găsiţi un alt final, potrivit acţiunii din textul...;  

• reprezentaţi grafic mesajul textului;  

• reprezentaţi grafic relaţiile dintre personajele din textul...;  

• discutaţi pro şi contra pe tema lecturii...; 

• găsiţi trei-patru cuvinte cheie ale textului…; 

• descoperiţi motivele care determină ca un personaj să acționeze într-un anume mod; 

• formulați învățătura textului, cu importanță pentru existența voastră etc. 

O strategie de acțiune devine activă dacă determină elevul la un efort de gândire, de reflecție 

personală, interioară și abstractă, de cercetare și redescoperire a adevărurilor, de a crea și de a 

imagina, în același timp. 

Consider că, în domeniul învăţământului, factorul esenţial pentru stimularea spiritului creativ 

îl constituie relaţia profesor-elev, atitudinea profesorului în clasă şi în afara ei. Suntem conştienţi că 

elevii au tendinţa de a împrumuta de la profesori opinii şi sisteme de valori, acesta având un rol 

esenţial în stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor. 

Pentru ca elevii să îşi manifeste curiozitatea, spontaneitatea, atitudinea profesorului trebuie să 

fie deschisă, prietenoasă, încurajatoare. El are şi datoria de a descoperi elevii cu potenţial creativ, de 

a cultiva disponibilităţile imaginative ale întregii clase, utilizând metode adecvate. 

Cadrul didactic de orice specialitate, cel cu vocaţie, cel adevărat, se distinge prin însuşirea de 

a fi creator. Acest statut se manifestă prin strădania de a învinge monotonia, şablonul, stereotipia, 

prin strădania de a fi ,,altul” la fiecare oră de curs, ca actorul care joacă mai multe roluri în viaţa sa 

de artist. Acest efort cere dăruire, pasiune, forţă, imaginaţie, competenţă şi foarte multă muncă. 

Notele caracteristice creativităţii: originalitate, flexibilitate, noutate, nonconformism. 

Modelul învăţării creative şi creativitatea, în general preocupă în prezent pe majoritatea 

psihologilor, pedagogilor şi profesorilor de diferite specialităţi. 

Stimularea şi dezvoltarea creativităţii se manifestă în cazul în care se respectă anumite 

condiţii:  

 ponderea crescută a unor tipuri de solicitări care angajează permanent sarcini de ordin 

constructiv, de elaborare creativă şi situaţii-problemă de tip divergent; 

 atmosferă psiho-socială permisivă, care să angajeze şi să stimuleze independenţa şi 

spontaneitatea elevilor; 

 adoptarea unui tip de dirijare a învăţării în spiritul metodelor active, bazate pe 

problematizare; 
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 tratarea, înţelegerea şi abordarea corespunzătoare a elevilor creativi.  

În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în școală și acest lucru începe 

prin proiectarea și desfășurarea unor lecții care să stimuleze fantezia și care să incite curiozitatea.  

Aceasta  ține, în mod deosebit, de stilul și personalitatea profesorului. 

„Starea creatoare ia ființă când ești conștient în fiecare clipă de procesele minții și de 

piedicile pe care mintea nu încetează să le ridice.  

Libertatea de a crea rezultă doar din cunoașterea de sine; iar această cunoaștere nu este un 

dar. Poți să fii creator fără a poseda vreun talent particular.”
3
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MODALITĂŢI DE ABORDARE INTEGRATĂ A CURRICULUM-ULUI 

LA CLASA PREGĂTITOARE 
 

P.Î.P. Zamfir Liliana 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt multiple. 

Astfel, în planul profunzimii şi solidarităţii cunoştinţelor dobândite printr-o abordare, plusul 

calitativ este evident: cei care identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre temele 

abordate în şcoală şi cele din afara ei; baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă 

reactivare a informaţiilor; timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. În planul relaţiilor 

interpersonale integrarea curriculară şi, în special, metoda proiectelor încurajează comunicarea şi 

rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; în timpul derulării proiectelor se dezvoltă un "sens al 

comunicării" şi o perfecţionare implicită a modurilor de grupare; elevii devin mai angajaţi şi mai 

responsabili în procesul învăţării; curriculum-ul integrat promovează atitudini pozitive. În ce 

priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un "facilitator", mai mult decât o sursă de informaţii. 

Luând în considerare aceste avantaje se recomandă abordarea integrată a curriculum-ului sau a unor 

aspecte ale acestuia, fiind în acelaşi timp conştienţi de problemele complexe pe care un atare 

demers le implică: abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară; 

realizarea unei coordonări corecte între temele abordate din perspectiva integrată şi temele abordate 

clasic; stabilirea modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării 

prin cooperare, acomodarea corectă a proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculum-ului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor 

din domenii diferite ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure achiziţia de către copii a unei imagini 

coerente, unitare despre lumea reală. Termenul curriculum integrat , aşa cum este definit de 

diverşi autori (V. Chis, 2001, Creţu. C. 1999, Cristea S. 2000) sugerează în primul rând corelarea 

conţinuturilor, însă acest demers necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire este cel 

mai adesea finalitatea/ finalităţile urmărite, în funcţie de care sunt alese toate celelalte componente 

ale procesului instructiv - formativ. În practica educaţională recomandarea proiectării integrate a 

curriculum-ului este considerată o provocare pe care învăţământul primar şi-a asumat-o atât la 

nivelul proiectării documentelor curriculare cât şi la nivelul micropedagogic, al practicii zilnice. 

Documentele curriculare care organizează activitatea educaţională în învăţământul primar asigură 

un cadru normativ care susţine din plin abordarea integrată a curriculum-ului. 

Structurarea flexibilă a conţinuturilor oferă cadrelor didactice care lucrează la acest nivel o 

libertate de decizie aproape deplină cu privire la tipurile de conţinuturi pe care să le ofere copiilor şi 

o autonomie sensibil egală în privinţa metodologiei de propunere a acestor conţinuturi. Singura 

reglementare formală este dată de sistemul finalităţilor cu grade diferite de generalitate, predefinite, 

care constituie punct de plecare pe tot parcursul procesului de instruire şi formare şi, în final, în 

acţiunea de evaluare a performanţelor învăţării. În plus, promovarea ideii planificării pe teme şi 

încurajarea utilizării metodei proiectelor în activităţile didactice cu şcolarii sunt iniţiative ce 

explicitează şi facilitează acest demers al abordării integrate a curriculum-ului. 

Integrarea este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că 

obiectivele învăţării au ca referinţă nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai 

multor categorii. Dar nu trebuie să facem confuzii între cele două concepte şi să identificăm 

interdisciplinaritatea ( ca o componentă a mediului pentru organizarea cunoaşterii) cu integrarea ( 

ca o idee sau un principiu integrator, care rupe hotarele diferitelor categorii de activitate şi grupează 

cunoaşterea în funcţie de tema propusă de educatoare ori de copii). Integrarea, ca sintagmă, este 

explicată ca revenirea în acelaşi loc, în aceeaşi activitate, a mai multor activităţi de tip succesiv care 

conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea conţinuturilor, la realizarea în practică a 

proiectul didactic propus. 
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În codul activităţilor integrate, abordarea realităţii se face printr-un demers global, graniţele 

dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, se contopesc într-un scenariu unitar şi de cele mai 

multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe, evident, 

conţinuturile au un subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi 

atingerii obiectivelor comportamentale avute în vedere. 

Exemplificare: Tema săptămânii: Natura 

Subtema: Aspecte de toamnă 

,,Balada unui greier mic” de George Topârceanu este una dintre creaţiile lirice gustate de 

copii. Am abordat textul prin memorare, în prima oră, dar consolidarea am făcut-o în fiecare zi. Am 

utilizat jocul de rol, ca elevii să intre mai uşor în pielea personajelor, să le înţeleagă şi să le poată 

argumenta comportamentul fiecăruia. În altă oră am folosit metoda exploziei stelare. Pe culori, 

steluţele folosite aveau semnificaţii: cele galbene  pentru întrebări care încep cu De ce….?, cele 

roşii pentru Cum….?, cele verzi pentru întrebările Care….?. Am evaluat gradul de cunoaştere a 

textului liric, folosirea unor cuvinte noi, expresii din text, înţelegerea celor memorate. 

La clasă am încercat sarcini de lucru diferite, citite şi explicate de mine: 

- Descrie anotimpul din poezia ,,Balada unui greier mic” de George Topârceanu. 

- Compară greiere cu furnica. 

- Analizează cuvintele greiere, furnică, grăunţe şi reprezintă-le grafic. 

- Numără câte picioare, câte antene, câţi ochi are furnica şi completează în căsuţe cu cifrele 

corespunzătoare. 

- Argumentează de ce insectele îşi strâng toamna provizii de iarnă. 

- Ilustrează prin desen conţinutul poeziei sau diferite momente din text. 

Cadrul didactic poate şi are datoria de a alege şi de a îmbina metodele cele bune, mai 

eficiente, cât mai diverse, adaptate obiectivelor şi conţinuturilor învăţării, în funcţie de materialele 

didactice şi mijloacele de învăţământ disponibile, având în vedere vârsta elevilor şi particularităţile 

clasei de elevi, astfel încăt să conducă spre un progres real în plan instructiv-educativ. 

Reuşita predării integrate a conţinuturilor ţine în mare măsură de gradul de structurare a 

conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, ţintind anumite finalităţi. Învăţarea într-o manieră cât 

mai firească, naturală pe de-o parte şi, pe de altă parte, învăţarea conform unei structuri riguroase 

sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat. 

De reţinut este faptul că elevii trebuie să înveţe într-o manieră integrată, fiecare etapă de 

dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activităţile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele 

aducându-se un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare-învăţare, punând 

accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Activitatea integrată se dovedeşte a fi o 

soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia 

didactică. 
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PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI 
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Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede 

Prof. Camelia Râcu 

 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Zimnicea 

 

 

Omul nu se naşte cu experienţa socială. Pe parcursul întregii vieţi el învaţă, dobândind 

cunoştinţe, deprinderi, comportamente. 

„Aceste fapte se înţeleg mai bine dacă ne gândim că tot tezaurul de cunoştinţe, valori morale 

şi estetice create de-a lungul dezvoltării sociale, omul nu şi le poate însuşi decât pe calea achiziţiei, 

a învăţării individuale.” 

Curiozitatea şi condiţiile de viaţă l-au împins pe om din cele mai vechi timpuri să exploreze 

mediul fizic şi social, să înveţe a învăţa. Orice achiziţie nouă reprezintă o nouă premisă pentru 

însuşirea cu uşurinţă a unei alte achiziţii. 

Accelerarea sau întârzierea dezvoltării unor procese intelectuale la anumite nivele depinde în 

mare parte de formele de învăţare, de însuşire şi evaluare. 

Preocupările pentru cunoaşterea personalităţii sunt foarte vechi: scriitori, artişti plastici sau, 

mai nou, regizorii şi-au organizat observaţiile în reprezentări ale personalităţii. În acest context 

supraîncărcat de sugestii, psihologia încearcă să verifice şi să sintetizeze ideile pentru a găsi 

explicaţia comportamentului din trecut sau din prezent al unei persoane şi pentru a-l aproxima pe 

cel din viitor. 

Studiul analitic al fenomenelor psihice a relevat faptul că înţelegerea lor corectă presupune şi 

raportarea la personalitate: „Chiar şi o simplă senzaţie poartă amprenta personalităţii, a reactivităţii 

sale specifice, a ecoului afectiv pe care îl poate stârni, a sensului şi semnificaţiei pe care le poate 

dobândi prin raportare la istoria personală a fiecărui individ”.(Popescu-Neveanu, Paul; Zlate, M şi 

Creţu, I., Psihologie şcolară) 

Procesele şi însuşirile psihice ar fi elementele, iar personalitatea – întregul, ea nu se adaugă 

fenomenelor deja studiate, ci rezultă din interacţiunea lor. 

Personalitatea nu este dată de la naştere(nou-născutul nu este o personalitate), ci se 

construieşte treptat, pe baza înzestrării ereditare şi a influenţelor provenite din mediu sau 

determinate de educaţie. 

Interacţiunea dintre componente(procesele şi însuşirile psihice) constituie un argument pentru 

a demonstra că personalitatea funcţionează ca un întreg şi posedă calităţi proprii: consistenţă, 

mobilitate, grad de integrare etc. Aceste calităţi variază ca grad de dezvoltare de la o persoană la 

alta şi chiar la aceeaşi persoană în diferite etape ale vieţii. 

O privire generală asupra mai multor definiţii date personalităţii evidenţiază câteva 

caracteristici ale acesteia: 

- globalitatea – personalitatea cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care 

permite descrierea acestei persoane, identificarea ei printre celelalte. 

Orice construcţie validă referitoare la personalitate trebuie să permită, prin operaţionalizarea 

conceptelor sale, descrierea conduitelor şi aspectelor psihofizice care fac din orice fiinţă umană un 

exemplar unic; 

- coerenţa – majoritatea teoriilor postulează ideea existenţei unei anume organizări şi 

interdependenţe a elementelor componente ale personalităţii. Postulatul coerenţei este indispensabil 

studiului structurilor de personalitate şi al dezvoltării lor; personalitatea nu este un ansamblu de 

elemente juxtapuse, ci un sistem funcţional format din elemente interdependente. De aici rezultă o a 

treia caracteristică: 

- permanenţa(stabilitatea) temporală – dacă personalitatea este un sistem funcţional, în 

virtutea coerenţei sale, aceasta generează legi de organizare a căror acţiune este permanentă. Deşi o 
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persoană se transformă, se dezvoltă, ea îşi păstrează identitatea sa psihică. Fiinţa umană are 

conştiinţa existenţei sale, sentimentul continuităţii şi identităţii personale, în ciuda transformărilor 

pe care le suferă de-a lungul întregii sale vieţi. 

Caracteristicile susmenţionate evidenţiază faptul că personalitatea este o structură şi una din 

definiţii care evidenţiază cel mai bine aceste caracteristici este cea dată de G.W.Allport: 

„Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care 

determină gândirea şi comportamentul său caracteristic”.(Allport,G.W., Structura şi dezvoltarea 

personalităţii) 

Personalitatea este întotdeauna unică şi originală şi aceasta pentru că fiecare porneşte de la o 

zestre ereditară unică, singulară, iar mai departe, în câmpul existenţei sociale concrete fiecare 

străbate un drum(labirint) anume, încercând o serie de experienţe variate, desfăşurând diferite 

activităţi şi intrând în anumite relaţii, toate având anumite efecte asupra cursului dezvoltării şi 

construirii edificiului de personalitate. 

În modul general-uman de personalitate intră, obligatoriu, următoarele: 

- apartenenţa la specia umană; 

- calitatea de fiinţă socială şi, deci de membru al societăţii; 

- calitatea de fiinţă conştientă dotată cu voinţă şi cu gândire. 

Luată sub aspect psihologic, personalitatea se identifică, în linii mari, cu sistemul psihic 

uman(SPU); în cadrul SPU activitatea psihocomportamentală  este foarte variabilă, implicând 

fenomene locale, accidentale, trecătoare şi prea puţin caracteristice pentru subiectul respectiv. Nu 

tot ce este acţiune, senzaţie, percepţie, imagine, gând, emoţie, scop intră în sfera faptelor 

semnificative şi definitorii pentru subiectul uman. 

Restrictiv, studiul psihologic al personalităţi nu îmbrăţişează SPU, ci numai programele 

acestuia, structurile profunde şi organizarea în ansamblu. 

În cadrul simpozioanelor internaţionale au fost studiaţi factorii(trăsăturile) de personalitate, 

căutând să se delimiteze şi să se aprecieze constituţia şi caracteristicile lor. În primul rând factorii 

(trăsături, structuri, constructe) sunt formaţiuni integrate şi integratoare, sintetice, în sensul că 

reunesc diferite funcţii şi procese psihice. Dispoziţia spre comunicare sau comunicativitatea implică 

nu numai limbajul dar şi motivaţia, trebuinţa de a comunica şi totodată un mod de a gândi şi simţi. 

Inteligenţa angajează diferite funcţii cognitive, iar înţelepciunea nu se reduce numai la inteligenţă, 

pentru că înţelepciunea este un rod al experienţei şi este susţinută de realism şi simţ al relativităţii, 

fiind orientată de valori umaniste. 

În al doilea rând, factorii de personalitate dispun de o relativă stabilitate, se manifestă constant 

în conduită, neputând fi radical modificaţi de situaţii tranzitorii şi accidentale. Cine este înzestrat cu 

răbdare, cu stăpânire de sine şi calm, dovedeşte aceste calităţi. 

În al treilea caz, factorii de personalitate tind spre generalitate şi caracterizează pe om în 

ansamblul său şi nu numai în raport concret. De exemplu, inteligenţa generală, modalitatea 

temperamentală, fermitatea în atitudini se manifestă în cele mai diverse situaţii şi independent de 

acestea. 

În al patrulea rând, factorii de personalitate dispun totuşi de o oarecare plasticitate, nu sunt 

total rigizi, putându-se restructura şi perfecţiona sub presiunea condiţiei de mediu. Mentalitatea 

conservatoare trebuie să cedeze în faţa forţei transformărilor revoluţionare. 

În al cincilea rând, factorii dominanţi în sistemul de personalitate al subiectului sunt 

caracteristici sau definitorii pentru el, îl exprimă în ce are el esenţial, ca om cuminte sau turbulent, 

talentat sau incapabil, respectuos sau insolent etc. 

Organizaţi în sisteme, nenumăraţi factori sau trăsături sunt în grade variabile dezvoltaţi şi sunt 

în măsuri variabile cointegraţi, ceea ce face ca însuşi sistemul considerat în organizaţia şi repertoriul 

de valori să fie mai mult sau mai puţin conştient. Totalitatea structurală a factorilor de personalitate, 

este însăşi substanţa personalităţii ce se confruntă cu lumea. 

Personalitatea copilului este un agregat de aptitudini şi atitudini care are în centrul său Eul ca 

un factor de integrare şi coordonare. 
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Simţul identităţii copilului, imaginea sa de sine şi capacitatea extinderii eului sunt mult 

intensificate o dată cu intrarea în şcoală. Colegii săi de clasă sunt sinceri şi brutali în ceea ce 

priveşte slăbiciunile sale. Ei îl numesc ochelaristul sau grăsan. Aceste remarci, porecle critice pot 

rămâne, dar ele ajută şi la stabilirea unei identităţi şi fac ca simţul intern al individualităţii să fie şi 

mai ascuţit. 

În curând copilul învaţă că ceea ce se aşteaptă de la el în afara familiei este foarte diferit de 

standardele parentale. 

Se ştie bine că, copiii de 6-12 ani devin moralişti şi legalişti. Regulile jocului trebuie urmate 

în mod rigid. Regulile stabilite de părinţii sunt importante, dar regulile stabilite de grup sunt absolut 

obligatorii. Copilul însă nu se consideră pe sine ca factor moral independent. Simţul eului său este 

comod numai dacă el adaptează regulile externe, dacă se extinde pe sine în cadrul grupului şi 

dezvoltă imaginea de sine a unui bun conformist. 

Copilul crede cu înverşunare că familia, religia precum şi grupul de prieteni au totdeauna 

dreptate. Cu toate că poate simţi un conflict între fraţi şi prieteni, el este ferm loial acestor 

extensiuni distincte ale eului său. În această perioadă identificarea devine un important principiu al 

învăţării. 

În tot acest timp, viaţa intelectuală a copilului se dezvoltă. În primii ani de şcoală el este 

înclinat spre ghicitori şi jocuri de cuvinte şi ceva mai târziu spre coduri şi cuvinte străine. 

Cunoaşterea obiectivă îl fascinează şi întrebarea de ce? este mereu pe buzele lui. 

Admitem că este oarecum arbitrară datarea evoluţiei acestui aspect al individualităţii în cursul 

perioadei de la şase la doisprezece ani, dar o facem pentru că tocmai în această perioadă copiii încep 

să gândească reflexiv şi formal. Ei ştiu acum că eul este un gânditor şi această funcţie devine pentru 

ei esenţială şi centrală, ca şi toate celelalte aspecte ale individualităţii. 

Aspectele eului nu funcţionează separat, ele coexistă şi devin evidente în situaţii critice şi 

semnificative pentru o persoană. 

Activitatea şcolară implică o puternică angajare a personalităţii în viaţa socio-culturală, care 

se manifestă prin trebuinţe şi interese noi, centrate pe procesele de transmitere de cunoştinţe. 

Cea mai mare parte a timpului este ocupată de acestea şi de activităţi legate de ele ca: 

îngrijirea caietelor, punerea de etichete, aranjarea ghiozdanelor, a cărţilor, efectuarea lecţiilor etc. 

Chiar şi activităţile libere se rotesc în jurul activităţilor şcolare, se organizează astfel încât să nu le 

stânjenească. Prin acest fapt are loc o amplă socializare a trebuinţelor în mod direct şi indirect. 

Elevul face colecţii de calendare, de cărţi, de timbre etc. În toate cazurile interesele sale sunt 

legate de viaţa socială(librării, chioşcuri), dar mai ales de colegii săi cu care face schimburi în 

cadrul colecţiei şi care sunt beneficiarii admiraţiei în mica întrecere între copii pe acest teren. 

Caracteristic pentru micul şcolar este faptul că interesele sale devin numeroase, dar chiar şi la 

nouă ani acestea sunt încă instabile. 

În general satisfacerea de trebuinţe, interese are loc într-un spaţiu de viaţă impregnat de 

prezenţa şcolii şi de căutarea şi întărirea statutului de şcolar şi a recunoaşterii de sine în relaţia cu 

ceilalţi. 

Totuşi personalitatea nu se impune ca în perioadele anterioare prin crize de negativism, 

opoziţie agresivă în împrejurările de frustraţie sau de necesitate de a efectua ceva ce nu-i place, ci 

are loc înţelegerea rolului afirmării de sine prin amprenta activităţii şcolare bune. Este o perioadă în 

care se conştientizează identificarea. În acest sens tatăl şi mama sunt personaje de care şcolarul este 

foarte mândru şi pe care le socoteşte foarte importante, învăţătoarea sau învăţătorul sunt cei mai 

buni din şcoală, şcoala este cea mai importantă din oraş etc. 

În general, în perioada şcolară, mica personalitate, deşi încărcată de responsabilităţi relativ 

numeroase şi dificile, trece printr-o etapă expansivă bună. Copilul este, în genere, fericit. 

Dezvoltarea nu a ajuns la capăt, forţele fizice şi psihice încep să se exprime şi să provoace 

copilului o autodezvăluire a posibilităţilor care-l mulţumeşte şi-i creează conştiinţa unei mari 

independenţe. 

În familie, experienţa sa este amplă şi multilaterală. Faţă de fraţii şi surorile mai mici este plin 

de atenţie şi exercită o largă protecţie. Faţă de învăţător este atent şi vrea să-i fie pe plac. Faţă de 
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colegi este loial, mai ales începând din clasa a treia. Această perioadă este a micilor secrete, a celor 

mai buni prieteni. 

De experienţa socială generală din perioada şcolară unică depind conduitele, dar mai ales 

atitudinile, disponibilitatea tânărului sau a tinerei, felul cum vor fi aceştia peste câţiva ani. 

Personalitatea fiecărui copil este în plină dezvoltare şi trăieşte din plin antrenarea 

potenţialităţii. 

Desigur, atitudinile şi poziţia elevului în clasă sunt influenţate de structura sa(chiar fizică) şi 

de statutul fiziologic, dar mai ales mintal, emoţional şi motor.    
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Secțiunea nr. 2 

 

 

 

RELAŢIA DINTRE 

LIMBAJ ŞI  REALITATE 
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EVALUAREA  COMPETENŢELOR 

DE  ASCULTARE  ŞI  VORBIRE  LA CLASELE PRIMARE 
 

Prof. înv. primar Moraru Constanda 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

                                    Motto: 

“ Ascultă, priveşte şi taci!........ 

Ascultă, să-nveţi să vorbeşti, 

Priveşte, să-nveţi să clădeşti,  

Şi taci, să-nţelegi ce să faci…. 

Ascultă, priveşte şi taci! "    

( A XI-a Poruncă – de Ion  Minulescu) 

 

DE CE “EVALUAREA  COMPETENŢELOR DE ASCULTARE ŞI VORBIRE ( 

RECEPTERE ŞI PRODUCERE A MESAJULUI ORAL) LA ELEVII  DIN  CLASELE 

PRIMARE”: 

-noua  programă şcolară a   disciplinei   "comunicare  în  limba  româna”  cere  formarea unor  

competenţe  de  ascultare  şi  exprimare  a  mesajului  vorbit; 

- în mod formal,  evaluarea competenţelor de ascultare şi producere a mesajului oral se 

produce  în viaţa elevului  abia  cu ocazia examenului  de  bacalaureat; 

-cadrele  didactice  trebuie  să cunoască,  să dezvolte   şi să aplice  standardizat instrumente  

de  evaluare   a  ascultării  şi de  producere a  mesajului  verbal; 

-elevii  trebuie să  capete  experienţa  exersării  şi evaluării   competenţelor  de ascultare  şi  

de producere a mesajului verbal; 

-modul de viaţa în ritm alert, influenţa audio-vizualului, a internetului şi a  mijloacelor tehnice 

moderne, au condus spre o capacitate redusă de ascultare, iar elevii zilelor noastre au o capacitate 

redusa de ascultare si de redare a mesajului verbal; 

SUGESTII  PENTRU   CONCEPEREA   UNUI  TEST  DE  EVALUARE  A 

COMPETENŢELOR  DE  ASCULTARE : 

-textele  ascultate  trebuie  să fie  rostite  clar  şi  rar, sunetele , silabele, cuvintele   să  poată  fi 

recunoscute în  lanţul  vorbirii; 

-textul trebuie  să  fie  înţeles în  integralitatea  lui,  în  fragmente  logice,  cât  şi  prin cuvinte  

cheie; 

-  din audierea textului  trebuie să poată  fi  înţeles  contextul,  să  se permită realizarea unor  

legături logice cu cunoştinţe anterioare; 

- prezentarea trebuie  să permită sesizarea corespondenţelor între gesturi, mimică, text, 

atitudinea naratorului faţă de mesajul transmis; 

-conţinutul  textelor ascultate  trebuie să fie  adaptat  nivelului  de  vârstă, să  prezinte  interes 

pentru elevi, textele  să fie  autentice,  diversificate ( monolog, dialog, naraţiuni, prezentări scurte, 

texte cu structuri repetitive, ritmice, etc  ) ; 

-itemii  trebuie să fie  clar  exprimaţi, accesibili,   măsurabili, să  conţină  un  singur  

răspuns  corect, timpul de lucru  trebuie să fie dozat  corespunzător pentru rezolvarea sarcinii; 

-itemii   trebuie să corespundă  succesiunii evenimentelor din text ,  în itemi textul va fi  

parafrazat, răspunsurile nu trebuie să fie  previzibile; 

- fişa  elevului   trebuie să fie  însoţită  de  fişa  cadrului  didactic,  ultima  cuprinzând  grila de 

evaluare  şi  varianta corectă  de  răspuns; 

SUGESTII  PENTRU   ADMINISTRAREA    UNUI  TEST  DE  EVALUARE  A  

COMPETENŢELOR  DE  ASCULTARE : 

  -fişa de evaluare scrisă se  distribuie  înainte de explicarea sarcinilor; 

  -sunt explicate sarcinile de lucru;  
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-este orientată  ascultarea (este prezentat  tipul de text, contextul comunicării, numărul 

personajelor); 

-se poate asigura o atmosfera specială,   propice ascultării; 

-textul ascultat poate fi  prezentat de cadru didactic, este foarte bine cunoscut de acesta, sau se 

folosesc înregistrări audio sau audio-video bine realizate, de preferat ale unor specialişti; 

-textul  este  ascultat   de 2 ori; 

-sunt activaţi toţi elevii; 

-profesorul oferă feed -back după verificarea răspunsurilor  scrise; 

-evaluarea este transparentă si clară; 

-este încurajată  autoevaluarea;  

-textul audiat permite întelegerea    contextului, permite realizarea unor  legături logice cu 

cunoştinţele anterioare; 

-textul permite sesizarea corespondenţelor între gesturi, mimică, atitudinea 

personajului/naratorului faţă de mesajul transmis;  

-trebuie să fie asigurate  condiţii optime pentru ascultare, să nu existe factori perturbatori; 

SUGESTII  PENTRU  CONCEPEREA ŞI   ADMINISTRAREA    UNUI  TEST  DE  

EVALUARE  A  COMPETENŢELOR  DE  VORBIRE (producere  a mesajului vorbit) 

-itemii  trebuie să fie  clar formulaţi, bine delimitaţi în timp, variaţi;,  

-imaginile suport trebuie să fie clare, sugestive, să permită construcţia unui scenariu de 

vorbire;  

-textele suport  trebuie să  permită înţelegerea    contextului, să permită  realizarea unor  

legături logice cu cunostinţele  anterioare; 

 -instrucţiunile trebuie să fie clare, într-o corectă succesiune logică,  să poată fi  verificată 

înţelegerea lor; 

-  cadrul didactic monitorizează  elevii  în timp ce aceştia lucrează,  completând grila de 

evaluare   (dacă situaţia permite, este recomandat ca la evaluarea vorbirii să participe două cadre 

didactice); 

 -se evaluează în general în perechi; 

-sunt activaţi cât mai mulţi elevi; 

-profesorul ofera feed -back; 

-evaluarea este transparentă şi clară; 

 -este încurajată autoevaluarea. 
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 EXEMPLE  ITEMI  EVALUARE  ASCULTARE 

( textele sunt prezentate de către cadrul didactic) 

A. Ascultaţi  dialogul dintre copii şi trageţi linii de la personajele 
din imagine la numele lor, după model: 

 

         PAUL                             IOANA                                     SEBI   

                                                                   ∕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ALEX                             EDUARD                                     TIBI 
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-Când aţi făcut fotografia aceasta? 
-Astă vară. Eram în tabără la Oglinzi, în judeţul Neamţ. 

- Cei doi copii care se joacă la telefon sunt colegii tăi? 
-Doar unul. Eduard, cel cu tricou albastru. Dar nu se joacă la telefon. Ne întorsesem 

de la Cetatea Neamţului, iar Alex, băiatul cu tricou alb făcuse fotografii. Acum i le 
arăta şi lui Eduard. 
-Dar Paul de ce este cu rucscul în spate? 

-El explora tot. Mereu găsea ceva de luat ca amintire, aşa ca avea tot timpul rucscul la 
el.  

-Cine este blonda care se dă în leagăn lângă Sebi? 
-Este Ioana din clasa a IV-a B. Este colegă cu Alex. Au fost în tabără cu clasa noastră, 
deoarece la ei nu s-a organizat. 

-Băiatul cu tricou verde este Tibi? 
-Da, Tibi. Şi sora lui mai mică , Elena,  a fost în tabără cu noi. 

-Ţi-a plăcut tabăra aceasta? Merita ? 
-Foarte mult! Au fost o mulţime de locuri interesante de vizitat, iar atmosfera a fost 
grozavă! 

 

B.Ascultaţi cum sunt descrise albinele. Completaţi spaţiile libere 
cu informaţiile care lipsesc, după model: 

0. Albinele trăiesc pe toate continentele mai putin in .....Antarctica........ 
1. Ele locuiesc în casuţele lor care se numesc................................. 

2. Roiul este alcătuit din regina mama, trântori şi .......................... 
muncitoare. 

3. La capătul abdomenului albinele au un ..................................... 

4. Dacă folosesc acul pentru întepat, albinele ................................ 
5.  Ele strâng .....................................florilor pe care îl transformă în miere. 

       Albina trăieşte pe toate continentele lumii, în afară de Antarctica. 
       Casa pe care şi-o construiesc albinele se numeşte “stup”. Roiul este clar 
structurat: albina regină (matca), care depune ouă, albinele muncitoare şi trântorii, 

care au rol numai de înmulţireAlbina are corpul împărţit în trei părţi: capul, 
toracele şi abdomenul. Ea are un ac la capătul abdomenului.Ele înţeapă numai 

dacă îşi simt stupul atacat. După ce albina înţeapă, ea moare Albina muncitoare culege 
nectarul florilor, pe care îl prelucrează în miere. 

       Se estimează că, într-un an, o colonie de albine poate produce 180-225 kg de 
miere. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



72 

 

C.Ascultaţi dialogurile şi alegeţi imaginea potrivită. Bifaţi căsuta 

corespunzătoare. 

a) Care activitate îi place cel mai mult lui Dan? 

   

    □                          □                 □ 

b) Ce nu vrea să se facă Rareş când va fi mare? 

   

    □                         □                □ 

c) Cine o ciupeşte pe Ioana? 

   

    □                      □                   □ 
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d) Ce fructe se coc primăvara? 

   

    □                        □              □ 

 

e) Unde  ar vrea să se întoarcă Andrei? 

   

    □                      □              □ 

a) 

- Voi aveţi cercuri   suplimentare la after-school? întreabă Dan. 
-Da, avem cerc de pictura, de mâini îndemânatice şi de matematica. Dar voi? 
-Şi noi. Din toate mie imi place cel mai mult „ Clubul curioşilor”. Facem tot felul de 

experimente.  
 

 
b) 
- Tu, Rareş, ce vrei să te faci când vei fi mare? 

-Sunt sigur că vreau să mă fac inginer. Dar nu m-am hotărât încă,  dacă să 
construiesc vapoare ca bunicul, sau sa devin informatician, ca tata. 

-Dar mama ta ce face? 
-Mama este medic, dar nu cred că mi se potriveşte meseria ei. 
c) 

-Ioana, toată ferma asta e a bunicului tău?  
-Da.Vin mereu aici. Îmi  place mult. Undeva mai departe sunt şi păsări, nu doar capre 

şi cai. 
-Îţi plac puişorii? 

-Mult, dar cloşca mă ciupeşte dacă vreau să mă apropii. 
- Fiecare mama îşi apară puii! 
d) 

-Câte feluri de pomi aveţi în livada? 
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Am sădit pomi în aşa fel încât să putem culege fructe din primavară până toamna. 

-Cum aşa? Nici un pom de la noi din ţară nu face fructe trei anotimpuri la rând! 
-Nu, dar cireşele se coc în luna mai, vara culegem caise şi piersici, toamna culegem 

pere şi gutui, iar mere culegem din august până în octombrie. 
e) 

-De unde veniţi, Andrei? 
-Am fost în excursie în judeţul Tulcea. 
-Aţi fost în Deltă? 

-Da, dar nu numai. Am vizitat şi Cetatea Enisala şi Muzeul de Etnografie din sat. 
- Ce te-a impresionat cel mai mult? 

- Mie mi-a plăcut cel mai mult cetatea. Este un loc superb  unde  m-aş întoarce 
oricând. 
 

 
 

D. Ascultaţi o poezie despre mai multi fricoşi. Scrieţi cifra potrivită 
imaginii în ordinea apariţiei personajelor. 
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D. TEXT repetitiv- pseudofabula  - Într-o nu ştiu care vară -  

Într-o nu ştiu care seară 

Într-o nu ştiu care vară 

Într-un nu ştiu care sat 

Sub un nu ştiu care pat 

Sub un nu ştiu care pat 

 

Mititel cât un cercel 

Stă pitit un şoricel 

Tremurând bietul de el 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

 

Într-o nu ştiu care seară 

Într-o nu ştiu care vară 

Într-un nu ştiu care sat 

Sub un nu ştiu care pat 

 

Nici prea mare dar nici mică 

Stă pitită o pisică 

Tremurând şi ea de frică 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

 

Într-o nu ştiu care seară 

Într-o nu ştiu care vară 

Într-un nu ştiu care sat 

Sub un nu ştiu care pat 

 

Terminând de ros un os 

Şade-un câine zdrenţuros 

Tremurând şi el fricos 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

 

Într-o nu ştiu care seară………. 

Într-o nu ştiu care vară 

Într-un nu ştiu care sat 

Sub un nu ştiu care pat 

 

Fără vreun dinte ros 

Şade-un lup foarte nervos 

Tremurând şi el vârtos 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

 

Într-o nu ştiu care seară 

Într-o nu ştiu care vară 

Într-un nu ştiu care sat 

Sub un nu ştiu care pat 

 

Cu piedica puştii trasă 

Şade o vânătoreasă 

Tremurând cu tot cu casă 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

Fiindc-aflase dintr-o carte 

 

Într-o nu ştiu care seară 

Într-o nu ştiu care vară 

Într-un nu ştiu care sat 

Sub un nu ştiu care pat 

 

Mititel cât un cercel 

Stă pitit un şorïcel.
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E . Ascultaţi „ Basmul”  în întregime şi realizaţi harta lecturii după schema 

dată. 

Cine? 

 

 

 

 

                            Ce? Unde? 

 

 

                                     Cum?                     Când?  

BASM de Geo Bogza 

Pe vremea când Dumnezeu şi Sfântul Petru umblau pe pământ sub chipul unor moşnegi 

gârbovi sprijiniţi în toiag şi cu sandale rupte, se întâmpla să bată pe la uşile oamenilor la căderea 

nopţii, iar de multe ori erau izgoniţi.  

 Odată i-a prins noaptea pe câmp şi odată cu ea o ploaie care le-a udat veşmintele şi i-a 

umplut de noroi. Şi tot rătăcind ei, numai într-un târziu au ajuns la marginea unui sat, abia au 

îndrăznit să bată cu toiagul în prima poartă. Câinii mari s-au repezit să-i sfâşie, dar numaidecât s-a 

auzit un glas bărbătesc, întrebând cine bate. Şi au răspuns: 

- Oameni buni! 

Atunci omul, potolind câinii, i-a poftit în casă unde nevasta şi copiii abia se treziseră din 

somn. El a început să dea porunci, dar cu blândeţe.  

- Mario, ia mai pune nişte vreascuri pe foc! Tudore, dă fuga la fântână după o doniţă cu apă 

proaspătă! Ileano, ia vezi tu de o oală cu lapte!  

Şi le-au dat să se spele şi să se şteargă cu ştergare albe şi i-au ospătat şi i-au pus să  doarmă 

într-o odaie care mirosea a gutui şi busuioc. 

A doua zi dimineaţă, iar le-au dat să se spele, i-au ospătat, le-au pus şi în traistă nişte mere 

cum nu mai văzuseră şi le-au urat drum bun.  

Cum au ieşit din sat, Sfântul Petru a început să se roage la Dumnezeu: 

- Doamne, fă ceva pentru oamenii aceştia, că tare ne-au primit frumos! 

- Ce-ai vrea să fac, Sfinte Petre, că ai văzut că nu erau nevoiaşi.  

- Fă ceva, fă să-şi vadă măcar o dată sufletul. 

- Să-şi vadă sufletul, spui, Sfinte Petre?- Da, Doamne, să-şi poată vedea sufletul, aşa cum 

vedem noi plopul acela, de acolo. 

- Bine, Sfinte Petre, a spus Dumnezeu, privind gânditor satul din vale. 

Iar după o vreme, din neamul acela de oameni, s-a născut Mihai Eminescu 

 

F . Ascultaţi textul şi notaţi cu A (adevărat)  şi cu F (fals) enunţurile referitoare la plantele 

medicinale. 

o Plantele medicinale ajută la mentinerea sănătăţii şi a forţei de muncă; 

o Plantele medicinale recoltate se păstrează în pungi de plastic; 

o Plantele culese se usucă în straturi subţiri pe coli de hârtie; 
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o Păstrarea plantelor medicinale se face în locuri umede; 

o Plantele medicinale se vor păstra la loc uscat şi răcoros timp de 1-3 ani 

 

“Plantele medicinale au ocupat şi ocupă un loc important în asigurarea sănătăţii omului. De-

a lungul timpului oamenii au observat că anumite plante au o acţiune binefăcătoare asupra 

organismului, ele contribuind la menţinerea forţei de muncă şi a sănătăţii… 

Cei care colectează plante medicinale trebuie să le cunoască şi să ştie perioada în care 

acestea pot fi recoltate.  Pentru uscare vom avea grijă ca, imediat după colectare, să le aşezăm în 

locuri curate, la temperatură obişnuită, într-un loc aerisit, ferit de praf şi insecte.  Le vom aşeza în 

straturi subţiri, pe coli de hârtie. Trebuie să avem grijă să uscăm plantele medicinale separat, pe 

specii… După uscare le vom ambala în pungi de hârtie, în cutii de carton sau de lemn şi le vom 

păstra la loc uscat şi răcoros timp de 1-3 ani. 

(Constanţa Cuciinic, Natura – prietena mea) 

 

G . Ascultati textul si bifaţi varianta corectă de răspuns. Ideea  păpuşii „ Barbie” i-a venit lui: 

 

1)Elliot               2) Ruth               3)  Barbara             4)familiei 

   Handler              Handler                Handler                Handler 

 

“In anii 1950, Ruth Handler şi soţul său, Elliot, erau împliniţi pe toate planurile: doi copii 

superbi, o casă spaţioasă în Los Angeles, o afacere înfloritoare în domeniul fabricării jucăriilor. Însă 

un succes şi mai mare a fost dat familiei Handler de invenţia lui Ruth, care a făcut compania lor de 

jucării faimoasă peste tot în lume. 

Ideea invenţiei i-a venit uitându-se la fetiţă în timp ce se juca. La fel ca majoritatea fetiţelor de 

vârsta ei, Barbara avea păpuşi. Păpuşi drăguţe din pluş, de mărimea unor bebeluşi. Dar de-abia se 

juca cu ele. În schimb îşi petrecea ore întregi în camera sa îmbrăcând şi împodobindu-şi păpuşile 

din hârtie cu înfăţişare adultă… 

Cu ideea aceasta în minte, Ruth Handler a creat o păpuşă şi o serie de haine şi accesorii care 

să i se potrivească. Şi-a numit păpuşa Barbie, după fiica sa. 

                                               (Larry Verstraete – A cui a fost ideea genială?) 

EXEMPLE  ITEMI  EVALUARE VORBIRE 

 
1.   

( max. 20 de secunde) 

Te-aş ruga să te prezinţi. Spune-mi câteva lucruri importante despre tine: 
nume si prenume, vârsta, clasa din care faci parte. 

2.  
(max. 30-40 secunde) 

 
 
 

 

 

 

 

Cartonaş tematic: Timp liber 
 
Ai de obicei timp liber? 

Dacă da, când  se intâmplă cel mai des? 

Cu cine îl petreci? 

Ce faci cel mai adesea în timpul liber? 
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3.  Clasa: a II-a 
Tipul de răspuns așteptat: Monolog  cu plan de intrebări ajutătoare 

Realizează prezentarea unui animal care trăieste la noi ţară, fără a-l numi, in aşa fel încât să dai cât 

mai multe informaţii, iar colegii să-l recunoască. Colegul care recunoaşte animalul va continua 

jocul , prezentând alt animal.  

Te poţi ajuta  de urmatorul plan de intrebări: 

Este animal domestic, sau sălbatic? 

Iubeşte mai mult mediul terestru, acvatic, sau aerian? 

Este de mărime medie, mică, sau mare? 

Este carnivor, erbivor sau omnivor? 

Are corpul acoperit cu blană, piele, păr, sau pene? 

Trăieste mai mult în zona de munte, de câmpie, de luncă/deltă? 

Are doua sau patru picioare? 

Are ghiare, labe sau copite?... 

 
4. ( max. 2 minute/candidat) 

             Priveşte aceste imagini cu personaje în diferite situaţii. Alege trei imagini şi descrie pe 

scurt fiecare imagine aleasă. 

Cum ţi se par personajele?  

Care imaginea te face să te gândeşti?  

Ţi s-a întâmplat vreodată să trăieşti ceva asemănător?  

Care este motivul tristeţii sau al fericirii ? 

 
  

1 2 3 
 

 
  

4 5 6 
 

  
 

7 8 9 
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5. (maxim 2-3 minute-pereche)  

 
Tu şi colegul/colega tău/ta vreţi să petreceţi împreună câteva ore la sfârşit de săptămână.  

Imaginaţi-vă un dialog  telefonic prin care stabiliţi detalii despre acest lucru: acordul părinţilor, 

locul, ora întâlnirii, activităţile pe care vi le propuneţi să le faceţi, dacă aveţi nevoie de jucării sau 

jocuri. 

Stabiliţi-vă rolurile la alegere: - unul va fi propunătorul, iar celălalt va fi colegul invitat . 

 Aveţi la dispoziţie 2-3 minute. 

 
GRILA DE PUNCTARE  

Numele candidatului.................................... 

Clasa............................................................. 

 

 1 2 3 4 5 

Conţinut      

Complexitate 

şi acurateţe 

     

Fluenţă şi 

coerenţă 

     

Eficieţa 

comunicării 

     

                                                                                                  TOTAL..................... 

: adecvarea la temă, respectarea funcţiilor comunicative, relevanţa; 

: complexitatea vocabularului și a structurilor folosite, 

acuratețea limbii; 

: evidențierea unui ritm al vorbirii, prezența conectorilor și a 

elementelor de structurare a discursului, fluiditatea ideilor, logica ideilor; 

: realizarea interacţiunii, respectarea principiilor comunicării (de 

a-şi aştepta rândul, de a solicita sau a aduce clarificări suplimentare), adaptarea la registru, prezența 

elementelor paraverbale și non-verbale.      

In final se face  suma celor patru note (max. 20 puncte). 
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6. Clasa: a II-a 

Tipul de răspuns așteptat: Dialog între două persoane pe baza unei imagini (sarcina cu stimul vizual 

de tip descriere + argumentare  + microfuncţie) 

Priviţi imaginea echipelor de gimnastică de pe podium. Realizaţi un dialog de 5-6 replici prin care 

să evidenţiaţi cele mai importante aspecte prezentate, mai ales cele legate de echipa României. 

 

 
 
 

 
 

7. Clasa: a III-a 

Tipul de răspuns așteptat: Monolog (prelegere) 

Prezintă cartea ta preferată în aşa fel colegilor încât în 2 minute să-i convingi că 
merita citită. Oferă detalii cât mai atractive. 
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8. Clasa: a IV –a 

 
Tipul de răspuns aşteptat: Vorbire noninteractivă 

 
Imaginează-ţi că eşti într-o tabară cu mai  mulţi colegi de clasă, dar şi cu elevi din  
altă localitate. Doriţi  să organizaţi împreună un joc pe care aceştia nu îl cunosc. 

Prezintă regulile jocului în aşa fel încât acesta să se desfăsoare fără incidente,  în 
condiţii de siguranţă şi sportivitate. 

 
 

9. Clasa: a IV-a 

Tipul de răspuns aşteptat:  Producerea mesajului oral transactional/ se lucrează în 

perechi. 
Imaginează-ţi ca telefonezi  la o societate de transport pentru a cere detalii despre 
costurile unei excursii la Bucureşti. Împreună cu colegul tău imaginează-ţi  întrebările 

şi răspunsurile de fiecare parte. 
Stabiliţi-vă rolurile la alegere:unul va fi clientul interesat, iar celălalt va fi patronul 

societatii de transport.  
Puteţi avea în vedere: 

- data,   
-durata excursiei, 
- distanţa parcursă, 

- nr.participanţilor,  
-capacitatea autocarului,  

-obiectivele de vizitat, 
- preţul. 
 

10. (2 minute / elev, 4 puncte) 

           Priviți imaginile acestor copii aflați în vizita la ferma de animale. Alegeți 3 
imagini care vă plac mai mult și spuneți-i colegului: 

a)  Ce vedeți în aceste imagini?  

b)  Ce asemănări și deosebiri există între situațiile descrise de imagini? 

c)  De ce ați ales aceste imagini?  

d)  Dacă ați avea posibilitatea, ce animal ati lua acasa?  

   

1 2 3 
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4 5 6 

   

7 8 9 

Elev: A raspuns in mica 

masura cerintei (0.25p) 

A raspuns in mare 

masura cerintei (0.5p) 

A raspuns integral 

cerintei (1p) 

Total 

Cerinta  a)     

Cerinta  b)     

Cerinta  c)     

Cerinta  d)     

TOTAL: 1x4= max. 4p 

 

*A răspuns în mică măsură cerinței= 0.25p 

• a acoperit doar parțial cerințele propuse 

• a formulat enunțuri elementare și, de cele mai multe ori, neconectate 

• a prezentat idei și puncte de vedere previzibile și repetitive 

• ritmul vorbirii a fost lent, marcat de pauze lungi sau de o intonație care a îngreunat înțelegerea 

• a solicitat ajutor în înțelegerea cerinței sau în formularea unor idei 

 

*A răspuns în mare măsură cerinței= 0.5p 

• a acoperit în mare măsură cerințele propuse 

• a formulat enunțuri elementare, dar conectate între ele 

• a prezentat idei și puncte de vedere previzibile, reformulate 

• ritmul vorbirii a fost normal, dar marcat de pauze 

• nu a solicitat ajutorul în înțelegerea cerinței sau în formularea unor idei 
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*A răspuns integral cerinței = 1p 

• a acoperit toate cerințele propuse 

• a formulat enunțuri bine reprezentate, conectate între ele prin elemente ocazional complexe 

• a prezentat idei și puncte de vedere noi 

• ritmul vorbirii și intonația au fost potrivite 

• nu a solicitat ajutorul în înțelegerea cerinței sau în formularea unor idei 

 

 

11.  (max. 4 minute / fişă, 2 puncte) 

 

 Sunteți seful de ferma  pentru o zi. Folosiți întrebările pentru a realiza o 

informare privind starea de sanatate si de ingrijire  a animalelor interogandu-l pe 
colegul vostru “ingrijitor” și completați fișa cu răspunsurile colegului.  

Apoi, schimbați rolurile. 

1. A aparut vreo problema de sanatate a animalelor la ferma? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. Au mancat toti iedutii de dimineata ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. Ce nutret (mancare) au avut de dimineata caprele? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

4.  Toate oile au fost la pasune ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Cine s-a ocupat  de mulsul vacilor ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

6. De la care vaca ai luat cea mai mare cantitate de lapte? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7. Pentru cate zile mai avem nutret si apa ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

8.  Care este cel mai neastamparat ied? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

9. Sa  ducem astazi si mieii la pasune ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

10. Este nevoie de medicul veterinar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*A completat integral fișa = 0.20 X 10 = 2p 
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12. (1 minut / monolog, 4 puncte) 

 

Cu ajutorul răspunsurilor primite, povestiți, pe scurt, cum trebuie îngrijite animalele la 

fermă. 

Elev: 1 2 3 4 TOTAL 

Conţinut      

Complexitate 

şi acurateţe 

     

Fluenţă şi 

coerenţă 

     

Eficienţa 

comunicării 

     

 

ȚINUT: adecvarea la cerință, respectarea schemei de idei; 

ȘI ACURATEȚE: complexitatea vocabularului și a structurilor folosite, 

acuratețea limbii; 

ȚĂ ȘI COERENȚĂ: evidențierea unui ritm al vorbirii, prezența conectorilor și a 

elementelor de structurare a discursului, fl uiditatea ideilor, logica ideilor; 

ȚA COMUNICĂRII: adaptarea la registru, prezența elementelor paraverbale și non-

verbale. 

Conținut + Complexitate și Acuratețe + Fluență și Coerență + Eficiența Comunicării/4 = max. 4 puncte 
NOTĂ: Grilele de evaluare şi explicaţiile sunt preluate integral din suportul de curs parcurs în cadrul 
proiectului POSDRU „Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul 
preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor.” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/133900 
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LOCURI IMAGINARE ÎN BASMUL ROMÂNESC 
 

prof. înv. primar, doctor în filologie, Simona Palasca 

Şcoala gimnazială ,,Gheorghe Ţiţeica”, Constanţa 

 

Cercetarea filologică actuală a căpătat o asemenea amploare, încât selectarea unor lucrări care 

corespund pretenţiilor cititorilor avizaţi este tot mai dificilă. Un titlu în domeniu care merită 

menţionat este, în opinia unor specialişti în lingvistică, cel al cărţii ,,Locuri imaginare în basmul 

românesc. O abordare lingvistico-mitologică”, Editura Universitară, Bucureşti, 2014. Vom încerca 

în cele ce urmează un rezumat al materialului, în speranţa că vom trezi interesul asupra muncii 

noastre de cercetare atât studenţilor la filologie, cât şi celor interesaţi de limba prozei populare.  

Lucrarea este consacrată analizei structurilor lingvistice care desemnează spaţii imaginare. 

Alegerea temei a pornit de la două premise, care justifică preocupările noastre legate de studiul 

limbii prozei populare româneşti. Este vorba, pe de o parte, de faptul că numele de locuri din 

creaţiile populare reflectă, ca şi numele de personaje şi acţiunile acestora, particularităţile 

imaginarului românesc tradiţional. Pe de altă parte, textele populare ascund fapte de limbă extrem 

de interesante, încă insuficient valorificate în studiile de specialitate. Dacă despre numele de 

personaje s-au scris câteva studii sau, în orice caz, au fost analizate într-un context mai larg al 

hermeneuticii în domeniul respectiv, numele de locuri lasă un larg câmp deschis cercetării. 

Având în vedere aceste premise, devine explicabilă opţiunea noastră de a structura lucrarea în 

trei mari capitole, corespunzătoare celor trei etape de studiu. Prima dintre acestea a vizat 

perspectiva lingvistică în analiza numelor, prin descrierea sistematică a formelor şi sensurilor 

cuvintelor sau sintagmelor care desemnează locuri imaginare. Facem referire aici la investigaţia 

lexico-semantică, gramaticală şi stilistică a sintagmelor din inventarul selectat. Cea de a doua verigă 

de lucru a avut în vedere perspectiva mitologică şi descifrarea simbolurilor, prin analiza unor detalii 

mitologice existente în structura numelor. A treia parte componentă a demersului nostru a urmărit 

analiza raportului dintre real şi imaginar, precum şi concretizarea unor mecanisme ale imaginarului 

în plan stilistic. 

Elementele de noutate ale cercetării noastre sunt reflectate tocmai în această tratare din trei 

perspective diferite a aceluiaşi corpus de exemple: perspectiva lingvistică, perspectiva mitologică şi 

cea în plan imaginar, în vederea evidenţierii legăturii indestructibile între cuvânt, idee şi imagine, 

manifestată în aceeaşi construcţie lingvistică, respectiv numele unui loc imaginar. Esenţa cercetării 

propriu-zise este reprezentată de investigarea, din aceste trei unghiuri de vedere, a aceloraşi 

exemple, pentru a scoate la lumină fapte de limbă inedite din proza populară românească, 

mentalităţi care le-au generat, precum şi capacitatea creatoare specifică. 

Materialul de lucru pe care l-am folosit a fost alcătuit din basme româneşti, populare şi culte - 

ne referim la cele care au fost deja culese şi înregistrate în scris în mod sistematic, ştiinţific. Am 

folosit producţiile din marile culegeri de specialitate şi am preferat abordarea unitară a basmelor 

populare şi a celor culte, pornind de la opinia unor exegeţi de marcă ai limbii populare române, 

precum Dumitru Caracostea, care constată păstrarea autenticităţii exprimării populare în basmele 

culte. Am selectat un corpus de texte suficient de bogat, pentru a crea o imagine generală a 

dinamicii mitonimelor care desemnează spaţii suprareale. Acesta a fost alcătuit din 120 de basme, 

din care am inventariat aproximativ 1000 de cuvinte şi sintagme interesante şi originale, atât ca mod 

de construcţie, cât şi ca semnificaţie. 

În statistica efectuată de noi, locul imaginar cu cel mai mare indice de frecvenţă este curtea, 

cu 115 ocurenţe. Urmează palatul, cu 75 ocurenţe, casa – 70, împărăţia - 54, ţara – 45, apoi 

pădurea şi podul cu 40 de ocurenţe, grădina – 30, moşia – 24, cetatea - 15 ocurenţe ş.a.m.d. 

Numele locurilor au fost grupate şi ordonate într-un indice prezent în anexele lucrării, dar şi într-un 

Releveu care conţine, în afara structurilor lingvistice inventariate, titlul basmului din care au fost 
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extrase, citatul reprezentativ, în care se redau, de regulă, fragmente ale descrierii locului, precum şi 

semnificaţia respectivului loc. 

În baza formulelor recurente şi a clasificării numelor de locuri după criteriul lexico-

gramatical, am cosiderat că se poate configura o grilă operaţională de analiză etimologică, 

semantică şi gramaticală a numelor de locuri imaginare din basmele româneşti, iar pentru alcătuirea 

ei, am folosit în principal metoda lingvistico-mitologică, alături de instrumentele gramaticii 

descriptive, ale gramaticii semantice etc. Ni s-a părut interesant şi util să urmărim procesul de 

elaborare a structurilor lingvistice care exprimă nume de locuri imaginare din basmul românesc, 

precum şi asocierile de elemente concrete şi imaginate care le-au dat naştere, prin intermediul 

disciplinei de graniţă numită ,,lingvistică mitologică”, din perspectiva căreia am detaliat semantic şi 

gramatical corpusul de texte. Vizând asocierea celor două ştiinţe, Lingvistica şi Mitologia, metoda 

de lucru ne-a oferit instrumente atât pentru analiza etimologică, inclusiv a datelor onomasiologice, 

extralingvistice, cât şi pentru descifrarea sensurilor pe care cuvintele sau structurile lingvistice le 

conţin. 

Structura lucrării noastre reflectă această manieră de abordare a corpusului de nume. Ea 

conţine obişnuitul capitol introductiv, capitolele de mijloc fiind axate pe cele trei perspective de 

lucru menţionate. Sigur că analiza lingvistică bazată pe material lexical cu substrat mitologic ne-a 

oferit informaţii inedite pentru ambele domenii – cercetarea faptelor de limbă, pe de o parte, şi 

mitologia comunităţii lingvistice respective – româneşti, în cazul nostru – pe de altă parte. 

În primul capitol, intitulat ,,Perspectiva lingvistică în analiza numelor de locuri imaginare”, 

am identificat modul de construcţie lingvistică a numelor de locuri din basmele româneşti. Pentru 

aceasta, am întreprins o aplicaţie riguroasă constând în analiza etimologică, lexico-gramaticală şi 

semantică a unui număr semnificativ de exemple din indicele de nume. Am urmărit prin această 

analiză să evidenţiem particularităţile materialului lingvistic inedit conţinut în basmele românilor. 

Am preferat cercetarea separată a faptelor de limbă, deoarece am considerat prioritară cunoaşterea 

elementelor care se asociază în plan lingvistic, în vederea identificării ulterioare a detaliilor din 

mitologia românească. 

Consistentul material de lucru a fost organizat în zece paradigme lexico-semantice, după cum 

urmează: paradigma drumurilor imaginare sau a locurilor de trecere, paradigma spaţiilor 

imaginare deschise sau paradigma ţinuturilor, paradigma locurilor imaginare naturale, paradigma 

locurilor imaginare acvatice, paradigma spaţiilor imaginare închise, paradigma locurilor 

simbolice, paradigma vegetală, paradigma locurilor de după moarte, paradigma lumilor imaginare 

şi paradigma obiectelor cu valoare de loc imaginar. 

 Analiza în detaliu a structurilor care compun aceste paradigme a confirmat preconizările 

iniţiale. Într-adevăr, formarea numelor de locuri imaginare are la bază un algoritm, generat de 

următoarele tipuri de asocieri lingvistice: 

1. Cele mai multe nume de locuri se formează prin asocierea dintre un nume comun, real, şi 

un personaj imaginar, construcţiile cu genitivul fiind cele mai frecvente. În această categorie se 

încadrează exemplele de tipul: Cetatea Zânei Zorilor, Casa Vântului, Casa Marţolii, hotarele 

Gheonoaiei, curţile lui Verde-Împărat, căsuţa Sfintei Duminici, locuinţa Scorpiei, împărăţia 

Soarelui, Poiana Cerbului ş.a.m.d. 

2. Un număr însemnat de nume se formează prin asocierea dintre un nume comun, real, şi un 

alt spaţiu, în general, în construcţii prepoziţionale cu valoare locativă. Exemplele semnificative 

sunt cele de tipul: casa de la capătul pământului, împărăţia de la marginea pământului, hotarul 

dintre lumea neagră şi lumea albă. 

3. Un alt tip de asociere are în vedere numele concret, real, şi, cel mai adesea, o calitate 

statică, în exemple precum: Mănăstirea de Tămâie, Fântâna Buna, Dafinul Verde, Codrul Verde 

şi mai rar o calitate dinamică: Casa de foc, Casa plutitoare, în general, structurile cu determinanţi 

substantivali, adjectivali sau pronominali. 
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4.  Numele de locuri care evidenţiază cel mai bine viaţa spirituală românească au la bază un  

nume concret, real, urmat de descrieri extraordinare: o grădină frumoasă, de nici raiul doară nu 

poate fi mai frumos; casă, cât nuca de mare, toată din aur lamur şi împodobită cu pietre scumpe. 

Majoritatea specialiştilor a semnalat existenţa în cultura populară românească a unui substrat 

mitologic substanţial, în cea mai mare parte încă viu. În ceea ce ne priveşte, suntem de acord cu 

această afirmaţie şi credem că limba prozei populare româneşti oferă argumente în acest sens, sub 

toate aspectele: lexical, gramatical, stilistico-pragmatic. Analiza numelor din perspectivă mitologică 

ne-a întărit convingerea că gândirea mitică nu ar trebui discreditată astăzi şi că putem să conferim 

basmelor româneşti statutul de surse preţioase în cercetările lingvistico-mitologice actuale. 

În cel de-al doilea capitol al lucrării, intitulat ,,Perspectiva mitologică în analiza numelor de 

locuri imaginare”, am analizat structurile lingvistice care denumesc locuri cu valoare simbolică, 

pornind de la numele simbolice: hotarul, marginea, podul, puntea, termeni care redau simbolistica 

centrului, precum buricul pământului, denumirile unor biserici mitice, locuri de trecere, precum: 

fereastra, fântâna, poarta. Am acordat o atenţie mare şi imaginii mitice a formelor de relief, 

precum şi universului acvatic din lumea basmelor. Am operat clasificări şi subclasificări ale 

locurilor după tipologia lor, dar şi după fiinţele mitologice în jurul cărora numele de locuri s-au 

grupat de la sine în ,,locuri bune” şi ,,locuri rele”, după modelul celor reale, punând în evidenţă 

natura actanţilor. 

Tot în această parte a lucrării, ne-am ocupat de terminologia spaţiilor locuite de personaje 

mitice, spaţii pe care le-am grupat după modelul structurării lumii în: spaţiul cosmic sau spaţiul 

divinităţilor sincretice, tărâmul celălalt sau lumea fiinţelor mitice şi spaţiul subteran. 

Detaliile mitologice oferite de această perspectivă de analiză ne-au condus către concluzia că 

preponderenţa unor construcţii lingvistice-nume de locuri este justificată de elemente distincte ale 

gândirii mitice româneşti, după cum urmează: 

1. Asocierea dintre un nume comun, real, şi un personaj imaginar (situaţie prin care se redă 

cel mai mare număr de locuri imaginare), de tipul: curtea împăratului Verde, are la bază ideea 

creaţiei primordiale. Orice aşezare umană reprezintă ordonarea haosului, reflectând universul 

construit prin imitarea Cosmogoniei. Fiecare locuinţă, mare sau mică, este o Axis mundi, un buric al 

pământului, fiind situată aproape sau chiar în centrul lumii. În generarea acestor nume, se face apel 

la un sistem de nominaţie care reflectă gândirea mitică, ordonând, dar mai ales valorizând spaţiul 

respectiv, cu punctul de pornire aflat în simbolistica centrului. 

2. Asocierea dintre un nume comun, real, şi un alt spaţiu(în general, construcţiile 

prepoziţionale cu valoare locativă), de tipul: hotarul dintre lumea neagră şi lumea albă, are în 

vedere modelizarea spaţială, relaţia spaţiu-timp şi mai ales nevoia de cunoaştere a spiritului uman, 

în încercarea de depăşire a propriei condiţii. Dorinţa de situare în centru, în sacralitate, este 

complementară modelizării spaţiale, prima formă de structurare, de organizare a lumii, în opinia 

semioticianului Iuri Lotman. Din punctul de vedere al cunoaşterii umane, individul încearcă să 

construiască o viziune asupra lumii pornind de la această modelizare spaţială, bazându-se pe 

modelul călătoriei, al deplasării spaţiale. Construcţiile prepoziţionale cu valoare locativă prezente în 

structura numelor reflectă această idee în plan lingvistic. 

3. Numele concrete, reale, asociate cu o calitate statică sau dinamică, relevă mentalităţi 

mitice păstrate la nivel simbolic. În acest segment apar cele mai multe toponime cu substrat 

mitologic, de tipul Fântâna Buna sau Dafinul Verde, Mănăstirea de Tămâie, în care mare parte din 

încărcătura mitologică este conţinută în determinantul structurii, verificând raportul dintre cuvânt, 

simbol şi mit. Aceste numiri mitice se caracterizează prin deplasarea accentului asupra calităţii şi, 

implicit, asupra simbolisticii locului respectiv. 

4. Numele concrete şi reale, urmate de descrieri extraordinare, de tipul: Casă, cât nuca de 

mare, toată din aur lamur şi împodobită cu pietre scumpe, reflectă dorinţa de a trăi   într-o lume 

fără cusur, de a atinge perfecţiunea caracteristică oricărui tip de creaţie. 

În capitolul dedicat perspectivei imaginarului, intitulat ,,Real şi imaginar în formarea numelor 

de locuri imaginare”, am pornit de la dublul rol pe care imaginarul îl joacă în procesul de creaţie: 
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pe de o parte, imaginarul echilibrează în interiorul structurii elementele realului, iar pe de altă parte, 

stimulează gândirea creatoare.   

Concluzia la care am ajuns în urma acestei analize este că alternanţa dintre componenta reală 

şi cea imaginară a structurilor se realizează în baza unui algoritm definitoriu, care presupune un 

singur nucleu real, păstrătorul imaginilor primordiale, şi unul sau mai multe nuclee imaginare, 

încărcate de semnificaţii simbolice. Aceste nuclee ideale concentrează gândirea şi trăirea afectivă a 

creatorului, astfel încât elementele de sintaxă stilistică sunt imposibil de trecut cu vederea.  

Analiza aspectului stilistic al numelor de locuri imaginare ne-a condus către formularea unor 

concluzii privitoare la rolul important al epitetului şi al imaginilor repetitive în exprimarea numelor. 

Am analizat structura internă a comparaţiei, ca formă elementară de geneză a imaginaţiei vizuale şi 

am identificat tipurile de grupe reprezentative ce apar cu predilecţie în structura numelor: 

comparaţii-imagine sau comparţiile stereotipice, comparaţiile-parabolă şi comparaţiile homerice 

sau narative. În ceea ce priveşte analiza metaforelor, am ajuns la concluzia că în structura numelor 

predomină metaforele cristalizate, purtătoarele simbolismului primar şi metaforele afective, care 

reflectă legătura indestructibilă între om şi spaţiul în care trăieşte. 

Atât demersul lingvistico-mitologic, cât şi analiza în plan imaginar întreprinsă în prezentul 

studiu, ne conduc către certitudinea că numele locurilor imaginare din basmul românesc 

funcţionează ca unităţi analizabile, pentru că modul lor de construcţie are la bază mecanisme 

specifice prin care se creează imaginarul. În plan lingvistic, limba reflectă acest proces de generare 

a locurilor imaginare, fiind creatoare ea însăşi de imagini ireale: nu doar oglindeşte, ci creează 

locuri imaginare. Formulele recurente din fiecare paradigmă analizată ne îndreptăţesc să afirmăm 

faptul că numele de locuri imaginare se construiesc în baza unui algoritm care îşi păstrează unitatea 

şi care poate fi probat, indiferent de perspectiva abordării materialului de lucru. 

Cercetarea noastră a relevat, între multe altele, faptul că structurile care denumesc locuri 

imaginare aduc la suprafaţă gândirea şi trăirea afectivă care le-a creat. Dacă în toponimia reală se 

regăsesc principalele momente din viaţa materială şi spirituală a oamenilor, în cea imaginară se 

reflectă capacitatea lor creativă. Aceasta este pusă în evidenţă prin acel mecanism al autogenerării 

spaţiilor imaginare, despre care am vorbit în spaţiul lucrării, arătând, aşa cum s-a observat şi din 

analiza lingvistică, faptul că imaginarul este o prelungire a realului. Toate numele de locuri 

imaginare, comune sau proprii, fără excepţie, au la bază un nume comun, real, înglobat într-un 

context imaginar.  

Spaţiul imaginar apropiat omului devine mediul ideal în care se înfăptuiesc dorinţe, prin re-

prezentarea obiectelor absente, dar dorite. Din acest punct de vedere, numele locurilor imaginare pe 

care le-am analizat în demersul nostru se constituie într-o colecţie de imagini-unicat, care reflectă 

segmentul spaţial al lumii virtuale. Din orice perspectivă de lucru am analiza numele locurilor 

imaginare, ajungem la concluzia că spaţiul imaginar se află în deplină armonie cu geografia mentală 

a simţirii româneşti. 
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EVALUAREA LA CLASA A VI-A – O  PRIVIRE CRITICĂ 
 

Prof. Daciana Călin 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanța 

 

 

Un subtitlu potrivit pentru această comunicare, ce se dorește a fi o opinie cu privire la 

practicarea Evaluării naționale la clasa a VI-a, ar fi „Mult zgomot pentru nimic”. Este necesară 

practicarea unei evaluări de tip sumativ la finalul unei perioade de studiu? Fără îndoială, da. Este 

necesară supraîncărcarea activității profesorului și elevului pentru obținerea unor rezultate 

irelavante, inutile, obținute cu eforturi materiale și umane uriașe? Fără îndoială, nu. Ce este de făcut 

pentru a schimba lucrurile, în sensul eficientizării lor? Acestea sunt reperele pe care le avem în 

vedere în abordarea critică a Evaluarii naționale la clasa a VI-a (pe care o vom denumi mai departe 

EN VI), aplicată în sistemul de învățământ românesc începând cu anul școlar 2013-2014, ca o 

consecință a prevederilor Legii Educației Naționale, Nr.1 din 2011. 

Un prim semn al intrării în normalitate a evaluării la nivel național, ca o atitudine constantă 

și coerentă la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar, a fost reprezentat de 

introducerea, în anul școlar trecut, 2013-2014, a evaluărilor la nivelul claselor a II-a, a IV-a și a VI-

a. Debutul a fost greoi, birocratic și pe alocuri „o oglindă” pentru modul de a gândi al societății 

românești a momentului, bântuită de spaima fraudelor la examenele naționale. Întrunirea comisiilor 

de organizare și desfășurare a evaluării de la nivelul unităților școlare la revărsatul zorilor (5 a.m.) 

pentru preluarea și multiplicarea subiectelor a fost doar unul dintre aspectele discutabile ale 

aplicării. A fost vizibilă, de asemenea, absența unor „deprinderi” ale sistemului de învățământ în 

ceea ce privește evaluarea elevilor prin raportarea la standarde naționale și a lucrului în echipe 

interdisciplinare. Rezultatele unui efort uriaș, al întregului sistem de învățământ preuniversitar, s-au 

pierdut în neant, ducând cu ele și cheltuielile acestui efort. Efectele imediate? O dezamăgire 

profundă a elevilor, profesorilor și a părinților – toți așteptau un diagnostic al stării de moment a 

elevilor, la ieșirea dintr-o etapă sau alta de școlaritate - și o explozie a publicațiilor editurilor pentru 

a acoperi o nevoie creată artificial. 

 Orice profesionist, educatoare, învățător sau profesor, va recunoaște nevoia evaluării 

naționale standardizate. Nu este suficientă raportarea demersul de evaluare curentă la exigențele 

programelor școlare, întrucât obiectivitatea este alterată, în mod justificat, de o sumă de factori 

subiectivi: mediul în care se desfășoară activitatea didactică, pregătirea psihopedagogică și 

metodică a dascălului, înzestrarea naturală a elevilor. Mai există, din nefericire, și o tendință de 

ascunde adevărul, gol-goluț, așa cum se vede el de la catedră, pentru a nu fi percepuți ca ineficienți 

sau lipsiți de preocupare. Metafora „hainelor celor noi ale împăratului” funcționează în continuare, 

ca reflex al zecilor de ani în care ne-am prefăcut că nu există diferențe uriașe între rezultatele 

obținute în mediul rural și urban, între centrul orașului și periferia sa. 

 Cum s-ar produce lucrurile într-o lume care nu-și fură singură căciula?  

În primul rând ar fi urmărită coerența sistemului de evaluare națională, de la intrarea 

copilului în preșcolaritate și până la ieșirea acestuia din sistemul de învățământ obligatoriu. Știe 

cineva ceva despre existența unei evaluări a absolvenților clasei a X-a, la finalul anilor de studiu 

prevăzuți de lege, pentru a confirma atingerea unor obiective minime ale sistemului de învățământ 

românesc? Probabil că punerea în acțiune a fișei de observare psihopedagogică și a portofoliului 

performanțelor elevului ar pune în mișcare sistemul de evaluare; deocamdată, însă, acest lucru nu se 

întâmplă. Este motivul pentru care se produc discontinuități greu de acceptat – de exemplu, 

Evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a la Limba și literatura română este mai 

dificilă decât Bacalaureatul la aceeași disciplină; opinia se bazează pe faptul că am avut ocazia de a 

lucra, simultan, cu elevii de clasa a VIII-a și a XII-a pentru pregătirea acestor examene (în anul 

școlar 2011-2012), iar programele școlare și ale examenelor nu s-au modificat în mod semnificativ 
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din momentul evocat până în prezent. Tot o discontinuitate se constată ca urmare a comparării 

obiectivelor, conținuturilor și a itemilor prevăzuți pentru clasa a VI-a cu cei prevăzuți pentru clasa a 

VIII-a. Dacă în cazul EN VI se poate observa o corelare cu cele anterioare, pentru clasele a II-a și a 

VI-a, în cazul Evaluarii naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a există elemente minime de 

corelare cu evaluările anterioare.  

În al doilea rând, evaluările de acest tip (standardizate, de nivel național) ar intra în rutina 

noastră profesională. Există un precedent valoros, dar, din nefericire, abandonat, ca multe alte 

experimente naționale: tezele cu subiect unic, la Limba și literatura română și Matematică, 

practicate pentru clasele a VII-a și a VIII-a. O dată pe semestru, întregul sistem de învățământ intră 

pe aceleași coordonate de evaluare, ceea ce reglează procesul premergător, predarea-învățarea și 

evaluarea formativă și sumativă parțială. Se asigură parcurgerea ritmică a unor conținuturi, se 

corelează în mod obligatoriu cu exigențele programei, se asigură șanse egale tuturor elevilor de pe 

teritoriul țării, se obțin rezultate comparabile și verificabile. Dacă evaluarea de acest tip este tratată 

ca un fapt firesc, o componentă naturală a procesului, se evită perturbarea programului școlar, nu 

este nevoie de pază, de stres, de consum excesiv de resurse; rezultatele sale devin relevante. Ne 

dorim să găsim pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN) sau al Centrului Național pentru 

Evaluare și Examinare (CNEE) partea de curriculum destinată evaluării: modele de probe de 

evaluare pentru fiecare clasă în parte, pentru fiecare disciplină de studiu, la finalul fiecărui 

semestru, postate la începutul anului școlar, cu 2-3 probe suplimentare, oferite drept context de 

exersare prealabilă. Nu este nimic anormal în acest mod de a vedea lucrurile. El funcționează cu 

succes în alte sisteme de învățământ național. În Anglia, de exemplu, în secțiunea dedicată 

evaluării, din cadrul curriculumului național, orice părinte sau elev poate vizualiza modele ale 

probelor de evaluare pe care copilul său urmează să le susțină la oricare dintre disciplinele de 

studiu. Profesorii se folosesc de aceste modele – și nu de nenumărate auxiliare didactice procurate 

contracost – pentru a realiza evaluarea formativă și sumativă. Totul este la vedere, totul este 

accesibil – pentru toți actanții procesului. Evaluarile naționale se desfășoară în orele de curs 

corespunzătoare sau în perioade speciale destinate evaluărilor semestriale sau anuale, când orarul 

școlii este adaptat astfel încât să nu fie perturbat întreg programul școlar; profesorii știu de la 

începutul anului calendarul evenimentelor și nu sunt solicitați în alte activități școlare și 

extrașcolare. Și aici trebuie menționată o inițiativă românească bună, dar transformată, prin practica 

răuvoitoare, în ceva chinuitor: perioada de evaluare semestrială, apărută imediat după împărțirea 

anului școlar în semestre și dispărută în anul școlar următor, fiindcă părea că aduce prea mult stres 

copiilor. 

Ce se poate observa, ca urmare a aplicării EN VI? 

Așa cum se percep lucrurile în acest moment, înainte de a doua aplicare a EN VI, cu unele 

corecții în raport cu prima aplicare (modul de organizare și funcționare a Comisiei de organizare și 

desfășurare de la nivelul școlii), făcute prin Metodologia de organizare și desfășurare, Anexa 1 la 

OMEN 5123 din 15.12.2014, nu vor exista diferențe semnificative la nivelul rezultatelor obținute. 

Aplicarea probei de evaluare, a „testului” (Oare ce se... testează?), va intra în programul firesc al 

elevilor de clasa a VI-a. Atât. Programul profesorilor va fi în totalitate perturbat și încărcat în mod 

inutil. Lucrările vor fi evaluate, pentru început, de o echipă interdisciplinară formată dintr-un 

profesor de Limba și literatura română și unul de Limba modernă studiată la clasa respectivă ca 

„Limba modernă 1”, dar concluziile vor fi formulate de profesorii clasei – care vor trebui să vadă 

lucrările, ca și cum le-ar evalua. Efortul va fi făcut după ce cadrele didactice de specialitate vor 

evalua lucrările altei clase, la care nu predau. Aceeași muncă făcută de două ori.Cu ce rezultat, însă? 

Poate că rezultatele merită, totuși, efortul? Nu. Ca profesori ai clasei, vom fi nevoiți să formulăm 

aprecieri sintetice, pozitive, stimulative, trecând rapid cu vederea aspectele care pot fi îmbunătățite, 

fiindcă... de cât timp este nevoie pentru a formula aprecieri evaluative individualizate pentru fiecare 

elev în parte? Apoi vom explica elevilor, părinților, diriginților observațiile noastre, în funcție de 

ceea ce își doresc să știe și nu în funcție de o serie limitată de competențe urmărite transversal, la 
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toate nivelurile evaluate (a II-a, a IV-a, a VI-a), pentru a determina o evoluție, un progres – venit în 

mod natural, ca urmare a dezvoltării biopsihofizice și a intervenției educaționale. 

Pentru pregătirea EN VI au fost parcurși, deja, o serie de pași, prevăzuți în Metodologia de 

organizare și desfășurare sau dictați de priceperea și conștiința profesională. Părinții au fost 

informați încă de la sfârșitul clasei a V-a despre EN VI, s-a revenit cu precizări în cadrul primelor 

ședințe cu părinții; au fost multiplicate modelele oferite de CNEE pe site-ul MEN (9 pagini), apoi 

alte două teste (18 pagini), care au fost administrate în anul trecut școlar. Din timpul orelor de 

pregătire suplimentară, în afara orelor de clasă, au fost alocate secvențe pentru familiarizarea cu 

stilul de lucru și cu tipul de sarcini; au fost corectate, frontal și individual, secvențe de rezolvare 

(fapt ce presupune o presiune pe timpul alocat de profesor pentru pregătirea lecțiilor); s-au procurat, 

de către profesor, auxiliare pentru a oferi elevilor și alte contexte de exercițiu. Poate că lucrurile ar 

fi în avantajul elevilor și al profesorului, dacă ar exista o corelare profundă între obiectivele și 

conținuturile supuse evaluarii și obiectivele și conținuturile învățării pe durata clasei a VI-a. 

Numeroasele noțiuni de limbă și de litreratură, însușite cu dificultate, pe baza unui număr redus de 

texte literare, sunt total ignorate. Ele vor fi evaluate, însă, la finalul clasei a VIII-a, tot printr-un 

examen național. Se constată că între programa școlară, manualele în uz și ceea ce se evaluează prin 

EN VI există doar o vagă legătură. În efortul de „traducere în practică” a exigențelor naționale, 

profesorul și elevul sunt supuși unor eforturi de adaptare uriașe. Ce se întâmplă, însă, în mediile 

defavorizate, în care chiar și o pagină fotocopiată reprezintă un sacrificiu – pentru elevul care 

trăiește din alocație sau pentru debutantul navetist? Este adevărat că se ating obiectivele foarte 

generoase ale ciclului curricular al dezvoltării - „dezvoltarea achizițiilor lingvistice și încurajarea 

folosirii limbii române, a limbii materne și a limbilor străine pentru exprimarea în situații variate de 

comunicare”; „familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoașterii” -, însă cu ce 

preț? Dacă se muncește pentru rezultate foarte bune la EN VI, se obțin rezultate slabe la teze și la 

testele sumative de final. 

Ce se poate face în acest context? 

În primul rând, este nevoie de intervenția conjugată a teoreticienilor și a practicienilor pentru 

realizarea conexiunilor necesare între documentele de politică școlară, programele școlare în uz, 

obiectivele și conținuturile evaluarii în general și a EN VI, în special. Considerăm că este momentul 

oportun pentru revizuirea programelor școlare, în acord cu exigențele unui Curriculum național 

modern, care să poată fi evaluat apelând la modelele testelor internaționale, utilizate ca repere în 

conceperea testelor din cadrul Evaluărilor Naționale. În al doilea rând, este nevoie de un instrument 

de evaluare care să devină o oglindă a întregii evoluții a elevului de-a lungul întregului său parcurs 

educațional – indiferent cum s-ar numi acest instrument: „fișă de observare a progresului școlar”, 

„portofoliu” sau... „carnetul de note”. Apoi, mai este necesară o raționalizare a efortului fizic, a 

timpului elevului și a profesorului, a resurselor materiale (de exemplu, tipărirea unor broșuri la 

prețuri accesibile pentru toți elevii sau conceperea unor fișe descriptive unitare pentru precizarea 

performanțelor fiecărui elev în parte, asemănătoare caietelor de evaluare folosite în alternativa 

educațională „Step by Step”). Închei exprimându-mi convingerea că, după EN VI de anul acesta, 

voi expira ușurată, constatând că lucrurile merg din bine în mai bine. 
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Ce este inteligenţa emoţională (EQ)? Capacitatea de a ne stăpâni un impuls emoţional; de a 

ghici sentimentele cele mai ascunse ale celuilalt; de a trata cu cel mai mare tact o relaţie – sau cum 

spunea Aristotel, capacitatea rară „să te înfurii pe cine trebuie, cât trebuie, când trebuie, pentru 

ceea ce trebuie şi cum trebuie”. 

Cel mai puternic argument în favoarea dezvoltării inteligenţei emoţionale la copii îl reprezintă 

datele de cercetarecare, care au constatat, comparând persoanele de la nivelul executiv care au 

succes şi cele care eşuează, potrivit lui D. Goleman în cartea sa Inteligenţa emoţională, că cei care 

eşuau aveau aproape întotdeauna un înalt nivel al QI şi întotdeauna puncte slabe la nivelul 

inteligenţei emoţionale. 

Pentru a preveni ca elevii să aibă eşecuri în învăţare şi în activităţile extraşcolare, deşi nivelul 

lor de dezvoltare intelectuală este unul bun, este foarte important să se acţioneze pentru a le 

dezvolta şi latura afectivă care, până nu de mult, nu era vizată ca fiind un element important în 

definirea  “capitalului personal”. 

În ceea ce priveşte rolul şcolii în dezvoltarea inteligenţei emoţionale  s-a constatat că factorul 

major îl constituie atitudinea învăţătorului faţă de relaţia sa cu elevul. Astfel, învăţătorului îi revine 

sarcina căutării unor strategii noi, inovatoare, care să contribuie atât la dobândirea de noi cunoştinţe 

cât şi la dezvoltarea pe plan emoţional a elevului, pentru formarea unei persoane complexe, 

împlinite pe plan intelectual dar şi afectiv. 

De mic, copilul este inclus într-un sistem de relaţii sociale pe care le găseşte constituite, 

cadrul socio-cultural punându-i la dispoziţie diverse mijloace de formare a personalităţii. În acelaşi 

timp, există şi un spectru definit de solicitări şi imbolduri din partea mediului social, reglementat de 

norme şi legi pe care copilul e învăţat să le respecte de la o vârstă fragedă. 

De-a lungul dezvoltării, emoţiile se schimbă atât datorită maturării cât şi socializării. 

Astfel, dezvoltarea inteligenţei emoţionale presupune pe lângă achiziţionarea unei capacităţi 

de a discrimina şi monitoriza emoţiile proprii şi dezvoltarea unei capacităţi de control şi autocontrol 

a emoţiilor negative (ex. furia, tristeţea etc.) 

Modificări în înţelegerea şi exprimarea emoţiilor 

Copiii se compară frecvent cu ceilalţi şi, deşi se centreză mai mult asupra lor, încep să 

înţeleagă sentimentele şi perspectivele celorlaţi. 

 Spre deosebire de vârsta preşcolară, când copiii îşi schimbă adesea stările emoţionale de la 

un moment la altul, în perioada şcolară copiii încep să menţină pentru perioade mai lungi de 

timp atât sentimente  cât şi gânduri. 

 Pe de altă parte, copiii încep să înţeleagă faptul că oamenii pot exprima mai multe emoţii 

simultan, dar din motive diferite(“Sunt bucuros pentru cadoul primit, dar îmi pare rău că tatăl meu 

nu e aici”) 

De asemenea, pe măsură ce copiii iau în considerare reacţiile celorlaţi la propriile 

comportamente şi se compară cu standarde externe se consolidează sentimentele de: mândrie, 

ruşine, vină. 

Copiii înţeleg faptul că, în funcţie de diverse situaţii, oamenii nu îşi exprimă adevăratele  

emoţii,  iar  copiii  care  au  controlul  voluntar  mai dezvoltat reuşesc să exprime emoţii 

adecvate unui anumit context social   şi să aibă emoţii negative de intensitate mai redusă(sunt 

mai puţin explozivi când se înfurie). 
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Grijile şi temerile copiilor se îndreaptă acum mai mult spre modul în care sunt  percepuţi  

de  ceilalţi,  incluzând  acceptarea  de  către  ceilalţi  copii  şi temeri legate de performanţa şcolară. 

Prin urmare se impune o nouă viziune în privinţa a ceea ce şcoala poate oferi elevului(în afară 

de informaţii brute) în aşa fel încât acesta să se adapteze cât mai bine realităţilor cotidiene. 

Un raport al Centrului Naţional de Programe pentru Copiii Mici subliniazǎ faptul cǎ reuşita la 

şcoalǎ nu poate fi previzibilǎ în funcţie de anumite fapte ale copilului sau de capacitatea precoce de 

a citi, ci de inclinaţiile emoţionale şi sociale: siguranţa de sine şi interesul. De asemenea, 

disponibilitatea unui copil faţǎ de şcoalǎ depinde în special de  capacitatea de a şti cum sǎ înveţe. În 

acest raport apare o listǎ  cu cele şapte elemente cheie pentu aceastǎ  capacitate crucialǎ, toate având 

o legaturǎ directǎ cu inteligenţa emotionalǎ: încredere, curiozitate, intenţie(simţ al competenţei), 

control de sine(capacitate de reglare), raportare(a fi inţeles şi a-i înţelege pe alţii), capacitate de a 

comunica, cooperare.
4
 

 Analizând diversitatea şi gravitatea problemelor cu care se confruntă elevii(rezultatele unui 

sondaj efectuat asupra unui număr mare de părinţi şi profesori din diverse ţări - Goleman, 1995, au 

relevat o tendinţă mondială a generaţiei actuale de copii de a avea mult mai multe probleme 

emoţionale decât în trecut: aceştia sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai furioşi şi mai nestăpâniţi, 

mai emotivi şi mai înclinaţi să devină anxioşi din orice, mai impulsivi şi mai agresivi), este necesarǎ 

implementarea unor pograme de dezvoltare a inteligenţei emoţionale în şcoli. E tot mai evident 

faptul că şcoala lasă la întâmplare educaţia emoţională a elevilor, supralicitând unilateral pregǎtirea 

şcolară. Prin urmare, se impune o nouă viziune în privinţa a ceea ce şcolile pot face pentru a asigura 

o formare completă a elevilor care să le permită o mai bună adaptare la realităţile cotidiene. 
5
 

 Baza dezvoltǎrii inteligenţei emoţionale a elevilor rǎmâne, deocamdatǎ, la îndemâna 

cadrelor didactice care pot realiza consilierea micilor şcolari chiar şi în cadrul diferitelor discipline 

şcolare, dacǎ folosesc orice oportunitate(şi au pregǎtirea psihopedagogicǎ necesarǎ). 

Activităţi pentru dezvoltarea şi optimizarea competenţelor emoţionale 

Disciplina opţională „Teatru” 

„Teatrul reprezintă comunicarea umană, deci el comunică despre comunicare prin 

comunicare”, deci teatrul este limbaj(limbaje) realizat într-un proces de enunţare, dar şi 

semnificaţie, funcţia lui fiind aceea de a reprezenta mecanismul şi efectul comunicării, de a imita 

actele de enunţare într-o ficţiune a comunicării. 

În felul acesta, analiza teatrului ar oferi cel mai bun prilej de cunoaştere şi analiză a 

comunicării umane. 

,,Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la om. Aşa, bazinul se umple cu apă, focul se 

aprinde cu foc iar sufletul omului se modelează datorită sufletului altului om.”(Rabindranath 

Tagore)    

Pentru a ajunge mai uşor la sufleul elevului învăţătorul trebuie să treacă de la îndrumător la 

prieten şi mai ales la animator al energiilor creatoare, care colaborează şi este alături de elevii săi. 

Acest opţional poate fi proiectat nu numai din punctul de vedere al adultului, ci şi de pe poziţia 

elevului care nu ştie şi vine la şcoală să înveţe, să descopere, să afle, să cunoască să se formeze şi să 

se înarmeze cu deprinderi care îi vor folosi mai târziu în viaţă. 

De aceea realizarea opţionalului cu tema Teatru este un mijloc eficient de educare şi pregătire 

pentru viaţă a şcolarilor.  

Copilul implicat într-o astfel de activitate va reuşi mai uşor să-şi învingă inhibiţiile, emoţiile, 

să se manifeste spontan şi dezinvolt, să se integreze într-un grup. 

Prin această activitate se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, este 

stimulat spiritul de echipă, îi adaptăm pe elevii noştri la cerinţele scenei şi publicului, afirmând o 

atitudine degajată, lipsită de emoţii şi îi educăm ca spectatori. 

                                                           
4
 Goleman, D. , 2001, p. 236 

5
 apud Ann Vernon, 2006, pag. IX 
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Pornind de la aspiraţiile, aptitudinile şi preferinţele fiecărui participant, într-o atmosferă 

plăcută de lucru,  se pot evita blocajele emoţionale în preluarea şi interpretarea rolurilor de către 

elevi.  

Muzica şi cântul sensibilizează copiii şi le oferă o temelie în construirea simţului estetic şi a 

gândirii critice, în timp ce jocul şi activitatea în grup organizat fac ca un copil timid să îndrăznească 

mai mult, iar copilul tăcut se va deschide în faţa coechipierilor săi, copilul sărac nu se va mai 

deosebi de cel bogat. Anumite dificultăţi de adaptare şi de învăţare se vor ameliora sau chiar vor 

dispărea, astfel copiii  vor participa activ şi conştient la toate activităţile propuse.  

Iniţierea copiilor în procesul de creaţie teatrală le oferă posibilitatea de a-şi manifesta 

creativitatea, personalitatea, preferinţele, exprimarea liberă, pregătindu-i să-şi formeze obişnuinţa 

de a lua atitudine faţă de ceea ce se întâmplă în jurul lor.  

Aceste activităţi stârnesc interes, produc bucurie, dar facilitează şi acumularea de cunoştinţe, 

creează o atmosferă de destindere.   

„Regizorul” doar creează atmosfera momentului respectiv şi ajută actorul-copil să se 

contopească sufleteşte cu personajul. 

Jocul de rol este o metodă derivată din psihodramă, metodă terapeutică creată de J. L. Moreno 

în 1921, prin care se urmăreşte, în principal, formarea modului de a gândi, simţi şi acţiona, specific 

unui anumit statut, dezvoltarea capacităţilor empatice, a capacităţii de a rezolva situaţii 

problematice, verificarea corectitudinii şi eficienţei comportamentelor formate la elevi şi înlăturarea 

comportamentelor inadecvate, neeficiente. În pregătirea şi derularea jocului de rol, din  punct de 

vedere metodologic, principalele etape care trebuie parcurse sunt: 

- identificarea şi definirea situaţiei care va fi simulată, în concordanţă cu obiectivele 

educaţionale şi cu specificul cunoştinţelor(deprinderilor, comportamentelor) ce urmează a fi 

învăţate; 

- modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului, constând în selectarea statusurilor şi rolurilor 

celor mai importante din situaţia reală şi a interacţiunilor esenţiale, elaborându-se un scenariu; 

- alegerea participanţilor şi instruirea lor în legătură cu specificul fiecărui rol pe care urmează 

să-l interpreteze(în funcţie de vârsta copiilor, se pot folosi în acest scop fişe cu descrierea fiecărui 

rol, sau ilustrarea prin desene, în cazul preşcolarilor); 

- învăţarea individuală a rolului(constând în studierea fişei, la elevi; în cazul preşcolarilor am 

folosit alte modalităţi de lucru, ilustrate mai jos); 

- interiorizarea(internalizarea) rolului şi conceperea modului de interpretare, durata acestui 

moment fiind mai extinsă sau mai restrânsă, în funcţie de timpul total avut la dispoziţie; 

- interpretarea rolurilor; 

- dezbaterea cu toţi participanţii la joc a modului de interpretare(prin intervievarea actorilor, 

analiza conţinutului şi analiza comportamentului de rol). 

Din punct de vedere metodic, se impun câteva exigenţe, legate mai ales de distribuirea şi 

interpretarea rolurilor: 

- nu este adecvată modalitatea impunerii rolurilor, ci alegerea lor, oferind copiilor 

posibilitatea de a opta voluntar  în a interpreta anumite roluri, altfel poate să apară pericolul unor 

blocaje emoţionale; 

- jocul de rol va fi precedat de prezentarea unor situaţii relativ asemănătoare cu aceea ce va fi 

simulată şi a modurilor de rezolvare a lor; 

- atmosfera de joc trebuie să fie relaxată, lipsită de exagerări care să îngreuneze interpretarea 

rolurilor şi concentrarea asupra situaţiei; 

- interpretarea rolurilor va putea fi reluată cu aceiaşi copii sau cu copii diferiţi, pentru 

însuşirea comportamentelor de rol;
6
 

                                                           
6 Voiculescu, E., Aldea, D. Manual de pedagogie contemporană, Partea a II-a, Teoria şi metodologia instruirii şi evaluării, Ed. 

Risoprint, Cluj-Napoca, 2005. 
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Analiza jocului de rol trebuie să fie condusă cu tact şi pricepere de către conducătorul jocului, 

evidenţiindu-se aspectele adecvate/inadecvate, deciziile corecte/incorecte, atitudinile mai mult sau 

mai puţin adecvate ale personajelor aflate în anumite situaţii. 

Dramatizarea poate fi: 

o variantă a jocului de rol, metodă care valorifică tehnicile artei dramatice(dialog, gest, 

mimică, pantomimică, decor etc.), prin care se urmăreşte în special adâncirea înţelegerii unor 

aspecte studiate şi fixarea lor, pe un fond afectiv intens. În acest sens, dramatizarea constă în 

transpunerea în acţiune dialogată a faptelor, evenimentelor, aspectelor studiate la literatură, istorie 

etc., sau transpunerea în roluri socio-profesionale. Se realizează, de obicei, pe baza textelor studiate 

la diverse obiecte de învăţământ; 

Tematica strategiilor didactice utilizate: 

 Intercunoaştere şi relaţionare. Deblocare şi motivare pentru participare la grup. 

Identificarea nevoilor şi a motivaţiilor personale.  

 Identificarea dificultăţilor personale, dar şi a resurselor, centrarea pe relaţiile afective şi 

dezvoltarea empatiei. Antrenarea capacitaăţii empatice, a resurselor creative şi exprimarea 

emoţională.  

 Creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare. Creşterea încrederii în sine prin 

autocunoaştere.  

 Investigarea relaţiilor problematice şi găsirea de alternative. Modelarea comportamentală 

în cadrul relaţiilor.  

 Povestirea terapeutică. Identificarea situaţiilor problematice şi a emoţiilor disfuncţionale. 

Optimizarea comportamentelor de rezolvare a problemelor. Centrarea pe soluţii. 

Activităţile sunt independente, însă dorinţa noastră a fost să constituim un grup de dezvoltare, 

pentru că o resursă importantă este grupul în sine, ca şi cadru de manifestare şi exprimare a fiecărui 

copil în parte.  

Cercul complimentelor
7
 

Competenţa dezvoltată: stima de sine 

Materiale: un cerc format din scaune pentru toţi elevii 

Obiective:  

- să identifice cuvinte frumoase;  

- să  adreseze colegilor complimente, zâmbete; 

- să înţeleagă faptul că fiecare persoană are anumite calităţi. 

Procedura de lucru: 

Am   aşezat  scaunele  într-un  cerc,  iar  “receptorul”   complimentelor  s-a  aflat  în  mijlocul  

acestui   cerc.   

Fiecare   elev trebuia  să  identifice   un  compliment   sincer  şi  onest  despre  cel  aflat   în  

centrul  cercului, apoi, pe  rând, fiecare  înainta  şi  îi  spunea  acestuia  complimentul,  receptorul  

complimentelor  trebuind  să  aibă   doar  una  dintre  următoarele  reacţii: să  zâmbească  ori  să  le  

adreseze  un  “mulţumesc” colegilor.   

Cercul  “complimentelor”  a fost  practicat  până  ce  toţi  elevii  au  trecut  prin  ipostaza  de  

receptor. 

   Exemple  de  complimente: 

   Eşti  un  coleg  foarte  bun! Mă  ajuţi  ori  de   câte ori  am  nevoie. 

   Eşti  foarte  inteligent! 

   Îmi face  plăcere  să  lucrez  cu  tine! 

 Am ales acest joc la începutul perioadei pentru a da posibilitatea copiilor să se adreseze 

direct fiecărui coleg, deoarece, fiind la începutul clasei I, unii elevi nu aveau „curajul” de a se 

adresa altor colegi, sau, uneori, cuvintele adresate nu erau foarte plăcute. 

                                                           
7
 Negret-Dobridor, I,   Panisoara, I. O., Stiinta invatarii. De la teorie la practica, Collegium, 2005, p. 176 
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EU - şi vesel, şi trist 

 Competenţa dezvoltată: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, 

reglarea emoţională 

 Materiale: coli de hârtie, creioane colorate 

 Obiective:  

- să identifice emoţiile trăite; 

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen; 

- să-şi diversifice repertoriul de strategii de reglare emoţională.  

Procedura de lucru: 

- Am discutat cu elevii despre diferitele emoţii(gelozie, anxietate, frustrare, furie, 

bucurie, singurătate, teamă).  

Elevii  

- au dat exemple de experienţe proprii cu astfel de emoţii; 

- au găsit cuvinte care descriau cel mai bine cum se simţeau în acea zi; 

- au desenat pe o parte a foii o faţă veselă şi pe cealaltă una tristă(Anexa 11); 

- s-au purtat discuţii despre situaţii vesele si triste, când au fost ei veseli/trişti; 

- au căutat soluţii pentru a rezolva problemele care au cauzat tristeţea(Anexa 6); 

Am solicitat elevii să răspundă la întrebările: Când eşti fericit, eşti vesel, eşti mulţumit, eşti 

calm/eşti trist, eşti nervos, eşti neliniştit, eşti nemulţumit – Ce gândeşti ? Cum te comporţi? Ce 

spui? În ce mod comunici? Cu cine vorbeşti despre ele? 

 Aşa cum am arătat şi la evaluarea iniţială – analiza produselor activităţii elevilor este o sursă 

de informaţii despre starea sufletească a fiecărui copil. Toţi elevii au ştiut să se deseneze atât veseli 

cât şi trişti, să explice  situaţiile în care au avut aceste sentimente şi au încercat să găsească soluţii 

pentru rezolvarea problemelor care au generat tristeţea. 

 Această activitate poate duce la descoperirea unor situaţii foarte sensibile din viaţa unor 

copii, aceste situaţii nu au fost lăsate neelucidate. Împreună cu aceştia am căutat soluţii de rezolvare 

a problemelor. 

Ce credeţi că simte… & Cum mă simt când... 

Competenţa dezvoltată: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a 

emoţiilor 

Obiective:  

- să identifice emoţiile trăite de ei sau de personaje din poveşti; 

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen.  

Materiale: fişe de lucru(Anexa 8), creioane colorate, imagini din poveşti 

Procedura de lucru: 

După ce am citit povestea Scufiţa Roşie am discutat despre emoţiile simţite de personajele din 

poveste în toate momentele acţiunii textului. 

Elevii au avut ca sarcină să coloreze pe fişa de lucru imaginile corespunzătoare emoţiilor 

fiecărui personaj. 

Pornind de la exerciţiul precedent s-a purtat o discuţie despre emoţiile simţite de ei în diferite 

situaţii(Ce ai simţit când...?; În ce situaţie ai simţit şi tu....?) 

După aceste discuţii elevii au completat  o nouă fişă, de data aceasta colorând desenul cu 

emoţiile pe care le-au simţit ei în acea zi. 

 Prin această activitate copiii au învăţat să identifice corect emoţiile proprii şi ale altora şi 

etichetele verbale corespunzătoare. 

 Am ales pentru această activitate imagini ale unor copii care exprimă emoţii însoţite de 

denumirea corespunzătoare fiecărei emoţii pentru a înlesni asocierea dintre eticheta verbală şi 

expresia emoţională din imagine. Aceste imagini au fost folosite şi în alte activităţi, dar fără 

denumirea scrisă. 
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Strategiile didactice folosite au fost alese astfel încât să se dezvolte treptat toate laturile 

inteligenţei emoţionale.  

Aceste strategii au fost adaptate la specificul disciplinei opţionale „Teatru – Suflet de copil”  

care a fost un pretext pentru dezvoltarea competenţelor urmărite. 

În practica şcolară s-a constatat că orice strategii s-ar folosi eficienţa acestora este maximă 

dacă  se desfăşoară atât în cadru organizat, cât şi ori de câte ori se iveşte ocazia. Fiecare lecţie pune 

o problemă, fiecare copil are un anume comportament într-o situaţie dată  şi dacă i se acordă atenţia 

cuvenită, dacă se transformă pe moment într-o temă de dezbatere,  se va obţine un mijloc de 

educaţie.  

Dacă aceste tipuri de activităţi vor avea un caracter continuu, în mod cert se va remarca o 

creştere a coeziunii grupului, acceptarea  “copiilor problemă”, implicarea şi colaborarea lor în 

activităţi de grup, scăderea coeficientului de respingere a acestora, descoperirea unor abilităţi 

personale în afara celor intelectuale, scăderea numărului “evenimentelor nedorite” în colectiv, 

disponibilitatea de a rezolva singuri probleme apărute în clasă, asumarea responsabilităţii pentru 

acţiunile intreprinse, cunoaşterea forţei şi slăbiciunilor personale şi ale celor din jur. 
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TRĂSĂTURI MORALE  

ALE PERSOANEI – PERSONAJE LITERARE 
 

prof. Agighioleanu Aurelia  

Școala Gimnazială Nr.7 ”Remus Opreanu” Constanța 

 

,,Prețul omului stă în iscusința duhului său şi în 

cinstea purtării sale.”   

 (Proverb românesc) 

Conduita moral-civică reprezintă exteriorizarea, obiectivarea conştiinţei moral-civice în fapte 

şi acțiuni adecvate diverselor situații concrete în care se află copilul. Una se referă la planul 

,,interior”, cealaltă la planul ,,exterior” al personalității morale. 

Din perspectiva psihopedagogică, educarea conduitei vizează formarea de deprinderi şi 

obișnuințe de comportare morală şi civică  şi a trăsăturilor pozitive de caracter . Starea funcțională a 

conduitei este condiționată de formarea deprinderilor şi obișnuințelor cu ajutorul cărora se exprimă. 

Deprinderile sunt componente automatizate ale conduitei ce se formează ca răspuns la 

anumite cerințe care se repetă în condiții relativ identice. 

Prima regulă privind formarea convingerilor morale este că orice convingere pe care vrem să 

o formăm – inoculam se desprinde din propria noastră convingere. Deci, cei care fac instrucția 

morală, respectând toate regulile formării sentimentelor, trebuie totodată să fie convinși ei înșiși de 

ceea ce spun sau explică. 

De regulă, deprinderile morale se formează greu, pentru că fondul de instincte și impulsuri 

primare este mai puternic decât cel care trebuie învins la formarea deprinderilor de altfel, cum ar fi 

cele intelectuale. De pildă, este mai ușor să formăm unele deprinderi de calcul, de analiză 

gramaticală etc., decât deprinderea de a fi punctual, politicos etc.  

Caracterul este definit și exprimat, totodată, prin ansamblul trăsăturilor psihocomportamentale 

esențiale și stabile ale personalității umane prin care se manifestă ca o unitate bine conturată în 

relațiile și situațiile sociale exprimate prin atitudini, convingeri, idealuri și calități morale înalte, 

valoroase și demne. Printre calitățile (trasăturile) de caracter menționăm: cinstea, sinceritatea, 

modestia, curajul, spiritul de independență și inițiativă constructivă, principialitatea, dreptatea, 

prietenia, demnitatea etc., iar la nivelul atitudinilor delimităm: 

   atitudinea față de propria persoană (sau dobândirea virtuților personale) cum sunt 

sinceritatea si curajul ca principale trasaturi de caracter; 

   atitudinea față de alții (ca trăsături principale evidențiindu-se responsabilitatea, 

solidaritatea, răspunderea etc.); 

   atitudinea față de societate (educația urmărind dobândirea unor sentimente sociale cum ar 

fi patriotismul și naționalismul); 

   atitudinea față de muncă și învățătură etc. 

Educația și conștiința morală sunt strict legate de educația și conduita civică a indivizilor. 

Termenul civic provine din latinescul „civis” (cetățean) care, la rândul său, derivă din „civitas” 

(cetate) cu corespondentul în limba greacă „polis”. De aceea, această componentă a educației  are o 

valentă triadică și uneori ambiguă fiind cunoscută sub trei denumiri: educație civică, educație 

cetățenească sau educație politică (St. Barsanescu, 1935 si G.G. Antonescu, 1930). 

Rezultă din cele prezentate necesitatea și importanța educației morale și civice în stabilirea 

unor relații interpersonale și umane la nivelul grupurilor și colectivităților în care iși desfașoară 

indivizii activitatea, în acest mod tipurile educaționale prezentate devin o necesitate legică. 

Drumul în viață începe cu primii pași. În ce direcție merg acești pași ? Nu depinde de copil, el 

nu-și poate alege lumea în care vine. Condițiile îi sunt date. Și nu numai cele sociale ci și cele 

personale, care –l diferențiază de ceilalți (fizic, psihic, intelectual). 



101 

 

Lumea îl întâmpină pe copil cu specificitatea ei, dar şi copilul vine spre ea cu propriile sale 

caracteristici. “Ciocnirea” dintre cele două serii de “evenimente” este impresionantă şi, în multe 

privinţe, dramatică, dovadă că în aceleaşi condiţii unii copii rezistă, deci se adaptează, iar alţii nu.  
 Maria Montesorii spunea: “Să nu educăm pe copiii pentru lumea de azi. Această lume nu va 

mai exista când vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.    Atunci să-i 

învățăm să se adapteze. 

Copiii vor fi mai întâi să acţioneze în concordanţă cu cerinţele adulţilor. Mai târziu îi vor ajuta 

să înţeleagă de ce este bun un anumit comportament şi nu altul, iar ei vor fi capabili să discearnă. 

Fiecare activitate sau joc dispune de multiple valenţe specifice pentru educarea morală a 

preşcolarilor. În acest fel, copiilor li se formează reprezentări simple despre bine şi rău, despre 

cinste şi necinste, despre adevăr şi minciună, despre muncă şi lenevie, despre disciplină şi 

indisciplină, despre conştinciozitate şi li se transmit emoţii şi sentimente, devin sensibili la acţiunile 

morale. 

Din totdeauna, marii pedagogi au subliniat valoarea virtuţilor morale.  
“J. A. Comenius - vorbea de dobândirea virtuţilor cardinale – înţelepciunea, cumpătarea, curajul şi 

dreptatea, toate prin exemplu şi exerciţiu; virtutea se cultivă prin fapte şi nu prin vorbe”.  
“J. Lock preţuia calităţile morale mai mult decât pregătirea intelectuală; “virtutea” o privesc a fi cel 

dintâi şi cel mai de trebuinţă dintre darurile cu care trebuie să fie înzestrat omul, iar ca metode 

valoarea exemplului, exerciţiului şi convorbiri morale”.  
“J.J. Rouseau îşi propunea să formeze din Emile un om capabil să suporte şi binel şi răul 

acestei vieţi”.  
Şi exemplele pot continua. 

Școlarii  înţeleg dar nu pot explica ce înseamnă adevărul, binele, cinstea, altruismul, dar se 

comportă ca adevărul, binele, cinstea şi altruismul. El trebuie să-şi formeze capacitatea de a aprecia 

moral, dându-i criterii obiective de apreciere a faptelor morale. 

Imaginile intuitive trebuie să conţină o notă apreciativă (aşa e bine, aşa e corect, aşa nu este 

corect) şi o notă imperativă (aşa trebuie să te comporţi, aşa nu trebuie să te comporţi). 

Orice text literar (poezie, povestire, basm) este valorificat educativ – copii sub îndrumarea 

cadrukui didactic  analizează comportamente morale, extrag învăţătura morală. Copilul percepe 

conduita negativă a iedului din povestea “Iedul cu trei capre”, dar trebuie să rămână cu imaginea 

corectă din punct de vedere moral. Atunci când textul nu ne ajută sugerăm copiilor voi cum credeţi 

că ar trebui să procedeze?”. 

În jocurile de creaţie să-i orientăm pe copii în asumarea de roluri, să formăm nu numai 

flexibilitatea în conduită, ci şi capacitatea de a accepta modificarea impusă (trebuie să acceptăm şi 

punctul de vedere al celuilalt) să strecurăm anumite conduite negative în jocul cu subiect din viaţa 

cotidiană faţă de care copiii să ia atitudine, să controlăm şi să corectăm relaţiile care apar între copii 

în joc.  
Vă prezint un segment din lecție neregizat, nepregătit organizat ca activitate în completare. 

Activitatea de lucru în echipe este forma de organizare cea mai agreată de elevii ciclului 

primar. 

Aceasta evidențiază cel mai bine trăsăturile morale ale elevilor: 

 Respectul și lipsa de respect; 

 Curajul, frica, lașitatea; 

 Încrederea și lipsa de încredere; 

 Sinceritatea și  minciuna; 

 Bunătatea și răutatea. 

Cele patru echipe s-au format prin numărare de la unu la șase (nu pe prietenii !). 

Sarcina de lucru: 

 Alegeți un personaj de poveste pe care să-l caracterizați din punct de vedere moral; 

 Realizați un desen potrivit; 
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 Dramatizați o secvență din poveste. 

Atenție ! 

• Alegeți un coordonator 

• Anunțați numele poveștii pentru a fi diferit de al celorlalte echipe 

”Pinocchio” 

Personaj :Pinocchio 

”Dumbrava minunată” 

Personaj : Lizuca 

”Ca sarea în bucate” 

Personaj: mezina 

”Căprioara”  

”Din lumea celor care nu cuvântă” 

-Fiecare grupă a citit caracterizarea  personajului 

-Au așezat desenul pe tablă și  

-Momentul cel mai așteptat  prezentarea dramatizării 

Ce este plăcut la aceste scenete este că elevii improvizează recuzita – creioanele erau lemnele 

lui Gepetto, pentru a fi Zână o fetiță și-a așezat bentița invers și și-a dat drumul la păr. 

Două echipe nu s-au încadrat în timp și nu au terminat jocul de rol 

Am discutat  cauzele care au dus la aceste situații și ce putem face pe viitor  cum să ne 

organizăm să finalizăm activitatea. 
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CARTEA, IZVOR DE CUNOAȘTERE ȘI FRĂMÂNTARE 

 

Prof. înv. primar Alecu Paraschiva 

Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

Prof. înv. primar Radu Rodica 

Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

 

Motto: „Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit 

alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuţi.” 

 

CE ESTE CARTEA? 

 

De-a lungul timpului s-au dat numeroase definiţii cărţii, aceasta fiind interpretată ca obiect 

material, spiritual sau intelectual. În realitate, nu există o definiţie a cărţii. Cu toate acestea însă, 

vom prezenta în continuare câteva cugetări exprimate de-a lungul anilor: 

„Cartea este o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi.” (Tudor 

Arghezi). 

„Cartea e un mijloc de intensificare a vieţii şi un mijloc de obiectivitate, de spargere a 

graniţelor experienţei individuale şi asimilare a experienţei colective în timp şi spaţiu.” (George 

Călinescu) 

„Cartea este o vrăjitoare. Cartea a transformat lumea. În ea se află istoria neamului omenesc, 

ea este memoria gândirii umane.” (N.A. Morozov) 

„Cartea este instrumentul de comunicare cel mai sigur, cel mai uşor de mânuit care a fost 

inventat vreodată, este prima care a permis gândirii umane să învingă timpul, apoi spaţiul.” (Renee 

Maheu citat de Octavian Mihail Sachelarie şi Victor Petrescu) 

De-a lungul mileniilor culturale ale umanităţii s-au pus numeroase întrebări referitoare la 

rostul şi puterea cărţii. În volumul intitulat „Puterea cărţii”, Ion Stoica spune: „Puterea cărţii nu stă 

în formele ei, ci în esenţa pe care o îmbracă. O esenţă biruitoare asupra marilor primejdii: trecerea, 

depărtarea, haosul, tăcerea şi singurătatea. În relaţie cu fiecare dintre aceste vrăjmăşii, cartea e 

sfetnic şi lumină, tezaur şi unealtă, alter ego şi obşte, o alcătuire fără de care n-am şti să ne 

închipuim lumea de azi.” 

Acelaşi autor, comparând puterea diverselor forme de a transmite mesaje, aşază cartea în 

vârful piramidei, chiar dacă tehnologia ultimelor decenii a creat instrumente informaţionale cu o 

capacitate mai mare de condensare, cu viteze incomparabil superioare de înregistrare şi regăsire, de 

ordonare şi combinare. 

După părerea unor specialişti, trecerea la suportul electronic este cea de a treia revoluţie pe 

care a traversat-o lectura. Cartea electronică aduce însă şi dezavantaj. În primul rând, plăcerea de a 

citi este un element care încet, încet va dispărea, deoarece lectura se dematerializează. „O lectură 

frumoasă – spune Octavian Mihail Sachelarie – este determinată şi de o carte frumoasă, văzută ca 

un obiect estetic. Cartea electronică cu greu poate ajunge la astfel de performanţe.” „Timp de 

secole, cartea tradiţională pe suport scris a deţinut supremaţia, însemnând în primul rând, o relaţie 

specială a cititorului cu aceste obiect aflat oricând la îndemână, lectura reprezentând un arc spaţial 

şi afectiv între autor, operă şi cititor.” (O.M. Sachelarie) 

Nu știm cât timp va mai dăinui cartea tipărită, dar, din cele prezentate mai sus, se poate 

desprinde concluzia că în anii care vor urma, cartea tipărită va continua să aibă un rol important în 

viaţa omului şi în mod special a şcolarului. Îndeosebi la ciclul primar, unde copilul învaţă să 

citească şi să scrie, cartea va reprezenta un instrument indispensabil în organizarea şi desfăşurarea 

demersului educaţional.  
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Însuşirea tehnicii, a mecanismului citirii, apoi a instrumentelor muncii cu cartea, a tehnicilor 

de folosire a acesteia, ca mijloc de autoinstruire, se realizează în special prin demersul didactic 

derulat zi de zi la clasă. 

Copiii care citesc sunt mai liniştiţi, se exprimă cu uşurinţă, înţeleg mai repede un mesaj, au 

strălucire în priviri, scriu corect. Cartea oferă de fiecare dată idei şlefuite şi ferestre spre cunoaştere. 

Dacă până la o vârsta copiii au ca mijloc de autoinstruire cartea, ei au o cale deschisă către 

alte mijloace care îi vor forma ca tineri şi adulţi responsabili. 

„Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuţi”. 

 

MODALITĂȚI  DE UTILIZARE CREATIVĂ A CĂRȚILOR ȘI DE STIMULARE A 

CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

 

a) Valorificarea inteligențelor multiple în abordarea unui text în proză aflat în 

manual 

 

Obiectul: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

Subiectul: Casa păpușii, după Titel Constantinescu  

Timp de lucru: 2 ore  

Colectivul a fost organizat în șase grupuri, iar rezolvarea sarcinilor de lucru s-a făcut pe coli 

A1.  

Etapa I  
Sarcinile au fost următoarele:  

Grupul nr. 1 (elevi cu inteligență verbală / lingvistică)  
Găsiți un alt sfârșit întâmplării povestite în manual.  

Grupul nr. 2 (elevi cu inteligență matematică / logică)  
Citiți cu atenție, selectați și scrieți în dreptul fiecărei cerințe, ceea ce se potrivește:  

 Personajlele povestirii sunt ……………………………………………………  

 Acțiunea se petrece în anotimpurile ………………………………….……….  

 Vântul a făcut următoarele:  

 a luat ………………………………………………………………………….  

 a luat în zbor …………………………………………………….……………  

 a suflat ………………………………………………………………..……….  

 a spus:  

 ” - ……………………………………………………………………………”  

 ” - ……………………………………………………………………………”  

Grupul nr. 3 (elevi cu inteligență vizuală / spațială și elevi cu inteligență interpersonală)  
Prezentați în imagini ideile principale pentru primele două fragmente. Pentru următoarele 

două fragmente, utilizați modelul benzilor desenate.  

Grupul nr. 4 (elevi cu inteligență ritmică / muzicală și cu inteligență corporală / 

kinestezică)  
Utilizați foaia suport cu desenul căsuței. Fixați personajele.Transformați-vă în actori care 

mimează, povestind întâmplarea cu ajutorul gesturilor și a expresivității feței. Folosiți sunete, 

melodii inventate de voi, bătăi din palme pentru a atrage atenția și a da credibilitate povestirii.  

Grupul nr. 5 (elevi cu inteligență intrapersonală)  
Explicați gestul puiului de salcâm față de păpușă și de fetiță. Inventariați, pe foaie, toate 

părerile personale.  

Grupul nr. 6 (elevi cu inteligență naturalistă)  
Prezentați viața puiului de salcâm în anotimpurile primăvară, vară și toamnă. Detaliați toate 

transformările folosind cunoștințele voastre despre arbori, în special despre salcâm.  
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Etapa a II-a  
Valorificarea produselor primei etape se face în modul următor. Pe tablă este expusă o planșă 

care sugerează participarea grupurilor într-o anumită ordine. Fiecare grup descoperă și intervine la 

momentul potrivit. Cuprinsul planșei:  

1) După citirea textului am aflat că: ………………………………………………. (intervenția 

grupului nr 2)  

2) Ideile principale ale textului sunt:………………………………………………… 

(intervenția grupului nr 3)  

3) Urmăriți-ne și povestiți în gând.  

(intervenția grupului nr 4)  

4) Despre salcâm noi știm: …………………………………………………………. 

(intervenția grupului nr 6)  

5) Adaugă și tu!  

(intervenția grupului nr 5 care îi invită și pe ceilalți să-și spună părerea, scriind pe planșa 

centralizatoare)  

6) Povestirea se poate continua și așa.  

(intervenția grupului nr 1)  

În anexă sunt prezentate produsele obținute de grupul numărul 3.  

b) Concurs literar pe baza textelor în proză, recomandate pentru lectura suplimentară 

 

Lecturile suplimentare pe baza cărora s-a desfăşurat concursul: 

  Prietenul meu, Garrone – Edmondo de Amicis 

 Leul şi căţeluşa – Lev Tolstoi 

 Ţăranul şi duhul apelor – Lev Tolstoi 

 Fructul cel mai valoros – poveste populară bulgară 

 

Desfăşurarea concursului: 

Elevii au fost reuniţi în patru grupe mari , care au purtat următoarele nume: 

- Prietenii lui Garrone – grupa nr. 1; 

-  Prietenii animalelor – grupa nr. 2; 

- Duhurile apelor – grupa nr. 3; 

- Fructele valoroase – grupa nr. 4. 

Sarcinile de lucru au fost aceleaşi pentru toate grupele. Conţinutul itemilor a fost diferit la 

probele 1, 2, 3 şi 6. 

 

PROBA 1 - TITLUL, AUTORUL 

Cerinţă: Cine a spus şi în care povestire? 
Mod de lucru: Fiecare echipă extrage un cartonaş pe care-l propune spre rezolvare unei alte 

grupe. Pregăteşte şi răspunsul pe care-l aşteaptă de la echipa adversă. 

Itemi: 

1. „Acum stă de trei zile în jurul unei scrisori de opt pagini cu ornamentaţii pe margine, 

făcute cu tocul şi peniţa, cu ocazia zilei onomastice a mamei sale.’’ 

(Edmondo de Amicis – „Prietenul meu, Garrone’’) 

2. „ Stăpânul s-a învoit şi a chemat căţeluşa s-o scoată din cuşcă.’’ 

( Lev Tolstoi – „Leul şi căţeluşa’’) 

3. „ – Al tău este toporul acesta ?’’ 

(Lev Tolstoi – „Ţăranul şi duhul apelor’’) 

4. „ – Dar tu de ce te-ai întors cu mâinile goale ?’’ 

(„Fructul cel mai valoros’’ – poveste populară bulgară) 

 

 



106 

 

 PROBA 2 – RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI 

 Cerinţă: Răspunde pe scurt, cu unul sau două cuvinte. 

 Mod de lucru: la fel ca la proba 1 

 Itemi: 

1. Care copii nu îi plăceau lui Garrone ? (aroganţi şi violenţi) 

2. Câte zile a zăcut leul ţinând între labe căţeluşa moartă? (cinci) 

3. Câte topoare i-a dărui duhul apelor ţăranului cinstit ? ( trei)  

4. Care este fructul cel mai valoros pe care l-a adus mezinul tatălui său ? (învăţătura) 

 

PROBA 3 – SELECTEAZĂ CUVÂNTUL POTRIVIT 

Cerinţă: Colorează cuvântul potrivit. 

Mod de lucru: identic 

Itemi: 
1. ,,De câte ori un băiat mai mare ridică mâna asupra unuia mai mic, cel mic strigă, 

.................. şi atunci băiatul mare încetează de a-l mai lovi.’’ 

Enrico; Garrone; Derossi 

2. „La Londra se deschisese o ............... .’’ 

grădină zoologică; expoziţie; menajerie 

3. „Acasă, ţăranul arătă prietenilor ............... primite în dar şi le povesteşte toată 

întâmplarea.’’ 

topoarele; fierăstraiele; secerile 

4. „A fost odată un tată care avea ............... feciori.’’ 

doi; trei; cinci 

 

 PROBA 4 – AFIRMATIV SAU NEGATIV 

 Cerinţă: Scrie în paranteză A, dacă răspunsul este afirmativ sau F, dacă răspunsul este 

negativ. 

 Mod de lucru: Fiecare echipă primeşte aceeaşi sarcină. Se prezintă oral rezolvările. 

 Itemi: 

- Garrone era pentru Enrico un prieten drag. (     ) 

- A noua zi a murit şi leul. (     ) 

- Duhul apelor i-a dat celui de al doilea ţăran toporul de aur, precum şi pe cel care-i aparţinea. 

(     ) 

- Cel de al doilea fiu i-a adus tatălui portocale, curmale şi banane. (     ) 

 

PROBA 5 – PROPOZIŢII ASCUNSE 

Cerință: Găseşte, apoi colorează cu patru culori diferite cele patru propoziţii ascunse în 

tabelul de mai jos. Scrie, în dreptul fiecăreia, titlul poveştii din care face parte, folosind 

culoarea potrivită. 

Mod de lucru: Fiecare echipă primeşte aceeaşi fişă ce cuprinde tabelul cu propoziţiile ascunse. 

Cerinţa se rezolvă în echipă. Se prezintă răspunsul oral. 

 

Propoziţii ascunse Titlul poveştii 

„Stejarul falnic străjuia de sute de ani poiana din mijlocul 

pădurii.’’ 

 

„ – Nici acesta nu este al meu.’’  

„O maimuţă tânără căpătă de la cineva o nucă.’’  

„Fiul cel mare cumpărase un strugure, considerând că fructul cel 

mai valoros este dulce.’’ 

 

„O umbră răsărise într-o dâră de raze, ţupăind cătră scorbură.”  
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„Într-o zi, Mistreţul descoperi poiana.’’  

„Ştie bine la aritmetică.’’  

„Băiatul a împlinit porunca repede şi cu pricepere.’’  

„Leul a întors-o cu laba pe cealaltă parte.’’  

 

PROBA 6 – ORDONEAZĂ ENUNŢURILE 

Cerinţă:Ordonează enunţurile; citeşte în faţa colegilor. 

Mod de lucru: Fiecare grupă extrage un bileţel pe care sunt scrise câteva enunţuri dintr-o 

povestire citită. Ordonează enunţurile. Citeşte şi menţionează titlul povestirii din care fac parte. 

Itemi: 
1. (  ) Sunt încântat când îi strâng mâna aceea puternică, simţind parcă mâna unui bărbat. 

 (    ) Mie mi-e foarte drag. 

 (    ) Sunt atât de convins că şi-ar risca viaţa ca să-şi salveze un coleg, că s-ar lăsa omorât ca 

să-l apere, se vede atât de limpede în ochii lui. 

   (Edmondo de Amicis – „Prietenul meu, Garrone’’) 

2. (    ) După aceea a cuprins între labe căţeluşa moartă şi a zăcut aşa cinci zile. 

 (   ) Leul însă a sfâşiat-o imediat.  

 (   ) Închipuindu-şi că leul îşi va uita durerea dacă va căpăta o altă căţeluşă, stăpânul i-a vârât 

în cuşcă una vie. 

   (Lev Tolstoi – „ Leul şi căţeluşa’’) 

3. (   ) – Nu este al meu. 

 (   ) Ţăranul răspunse: 

 (   ) – Al tău este toporul acesta ? 

   (Lev Tolstoi – „Ţăranul şi duhul apelor’’) 

4. (   ) – Tu mi-ai adus fructele cele mai scumpe! 

 (   ) Nu există fruct mai valoros ca învăţătura. 

 (   ) Tatăl se bucură şi zise: 

   ( „Fructul cel mai valoros’’ – poveste populară bulgară) 

 

c) Cenușăreasa zilelor noastre – crearea poveștii și transformarea ei într-o carte 

 

Sarcini: 

 Scrieți o poveste în care Cenușăreasa să trăiască în zilele noastre. 

 Realizați apoi o cărticică în care să scrieți povestea. Ilustrați-o. 

 Pe copertele cărții scrieți titlul, autorii, editura și o recomandare adresată cititorilor. 

 Lucrați în grup (4-5 colegi). 

Termen de realizare: 4 săptămâni 

Prezentăm în anexă  una dintre creații. 
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Secțiunea nr. 3 

 

 

CALITATE ŞI CREATIVITATE 
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CARTEA, BUCURIA MEA 
Proiect educaţional 

 

Profesor învăţământ primar Gospodin Marioara 

Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

 

 

A. Denumirea proiectului 

a. Titlul: „Cartea, bucuria mea!” 

b. Domeniul: literar / cultural-artistic 

c. Tipul de proiect: la nivelul clasei/şcolii 

B. Aplicantul: 

a. GOSPODIN MARIOARA-profesor învăţământ primar, clasa a II-a E, Şcoala Gimnazială 

Nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” 

b. MOŞOIU ANCA –bibliotecar, Şcoala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” 

C. Context 

Argument: 

Proiectul prin demersul său se doreşte a fi o pledoarie pentru descoperirea plăcerii de a citi 

poveşti şi poezii adecvate vârstei, dar şi pentru cunoaşterea unor scriitori români şi străini şi a 

operelor acestora, încurajarea şi promovarea lecturii în rândul elevilor. De asemenea, prin acest 

proiect se urmăreşte îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii elevilor, 

pregătirea şi implicarea copiilor în vederea participării la concursuri şcolare. 

D. Descrierea proiectului: 

1. Competenţe generale 

-Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

-Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

2. Competenţe specifice: 
- încurajarea şi promovarea lecturii în rândul elevilor 

- citirea corectă, coerentă a unor enunţuri sau texte  care conţin cuvinte cu structură fonetică 

simplă şi complexă, scrise cu litere de tipar sau de mână (scris mare)  

- identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit  

- recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi momentului evocat  

- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor fragmente de text  

-  stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui text   

- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise indicate  

- exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/ simboluri  

- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor poveşti, povestiri etc.  

-  memorarea unor poezii,  ghicitori, proverbe  

- activităţi în biblioteca şcolii  

- alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual  

- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în enunţuri eliptice  

- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia  

- organizarea în clasă a unui colţ/ panou, destinat transmiterii unor mesaje şi informaţii (prin 

desene, cuvinte/ enunţuri simple şi simboluri) referitoare la subiectul proiectului  

- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte (propoziţii) şi simboluri/ desene  

- redactarea, din proprie iniţiativă, a unor poveşti, jurnale, poezii etc., prin care copilul să îşi 

exprime bucuria, tristeţea, încântarea, mândria etc.  

- implicarea părinţilor în activitatea educativă a proiectului 
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2. Grup-ţintă: 

-elevii clasei a II-a E, Şcoala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” 

3. Durata: Anul şcolar 2014-2015 

4. Calendarul activităţilor: 

- septembrie - activitate în bibliotecă –întocmirea fişei de bibliotecă pentru fiecare elev;  

                      - dezbatere – împrumutarea, păstrarea şi returnarea cărţilor de la bibliotecă; joc 

de rol 

                      - octombrie – prezentarea proiectului şi a  regulamentului atât elevilor, cât şi 

părinţilor 

                      - prezentarea listei de lecturi suplimentare specifice vârstei 

                     - noiembrie-martie –concurs „GRĂDINA CU FLORI”: de câte ori elevii vor 

citi acasă o pagină dintr-o poveste, povestire, poezie, părinţii vor semna pe o floare primită model, 

certificând prin aceasta activitatea elevului; de câte ori elevul va citi o pagină, de atâtea ori părintele 

se va semna pe câte o floare. În luna martie, împreună cu părinţii se vor număra florile aduse şi 

expuse de fiecare copil la panou sau într-un plic mare cu numele elevului. Câştigători vor fi 

desemnaţi copiii cu numărul cel mai mare de flori, în ordine descrescătoare.  

                    - aprilie – concurs scris „CARTEA, BUCURIA MEA!” sub formă de test, 

subiectele fiind aplicaţii la lectura suplimentară, faza I a concursului. 

                    - concurs de recitare  „CEL MAI BUN RECITATOR!”– săptămâna „Şcoala 

altfel!” 

                   - mai – concurs „CARTEA, BUCURIA MEA!”- faza a II-a a concursului; 

premierea câştigătorilor, a tuturor participanţilor 

                  - iunie – spectacol prezentat de elevii clasei, o adaptare a unei poveşti;                                     

festivitate de premiere în cadrul proiectului 

5. Metode şi tehnici de realizare: 

                           -lectura 

                           -audiţia  

                           -expoziţia 

                           -concursul 

                           -serbare şcolară / spectacol 

                           -premierea     

       6. Resurse umane: 

                           -elevii clasei a II-a E 

                           -părinţii elevilor 

                           -învăţătorul clasei 

                           -bibliotecarul şcolii           

     7. Rezultate: 

                          -expoziţie „Grădina cu flori” 

                          -concursul / diplome premii 

                          -premierea / diplome, medalii, cupe 

E. Evaluare: 

                 - test scris 

                  -concurs de recitare 

                  -concurs „Grădina cu flori” 

                  -Cd cu rezultatele proiectului 

                  -fotografii cu premierea din cadrul fiecărui concurs pe site-ul şcolii 

F. Sustenabilitatea proiectului: 

- atragerea elevilor către lectură 

- legăturile stabilite între participanţi 

- posibilitatea de continuare a proiectului 
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G. Anexe: 

- Regulamentele concursurilor 

- Subiectele testelor 

- Modele diplomă 

H. Bibliografie: 

1. Drăgan, Ion, Petroman, Pavel, Mărgineanţu, Dorina, Educaţia noastră cea de toate zilele, 

Editura Eurobit, Timişoara, 1992 

2. Duţu, Olga, Dezvoltarea comunicării orale la copii, Editura Europolis, Constanţa, 1997 

3. Manolescu, Marin, Evaluarea şcolară un contract pedagogic, Editura Fundaţiei „D. 

Bolintineanu”, Bucureşti, 2002 

4. Mihăescu, Mirela, Măncescu, Mioara, Robu, Maria, Cenac, Olga, Metode activ-

participative aplicate în învăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, 

Bucureşti, 2010 

5. *** New School- Programe şi activităţi pentru învăţământul preşcolar şi primar, Editura 

Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009 

6. Olsen, Jerrz, Nielsen, Thomas W., Noi metode şi strategii pentru managementul clasei, 

Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009 

 

Concurs „GRĂDINA CU FLORI” 

Regulament 

Concursul se va desfăşura în perioada  noiembrie -  martie. 

Elevilor li se distribuie lista cu lectura suplimentară la începutul lunii octombrie. 

Părinţii elevilor vor fi implicaţi în acest concurs. Astfel, pentru fiecare  pagină citită, elevii 

vor primi o floare (conform modelului) pe care se va scrie numele copilului, iar părintele se va 

semna pe fiecare, certificând astfel activitatea din ziua respectivă. Florile care nu au numele 

elevului şi nu sunt semnate de unul dintre părinţi, nu vor fi luate în calcul. 

Florile se vor strânge în plic (pentru fiecare elev se distribuie un plic mare cu numele său) 

până în luna martie. Într-o activitate comună, părinţi-elevi-cadru didactic-bibliotecar, se vor număra 

florile fiecărui elev.  

Pe tablă va fi scris numele fiecărui elev, iar în dreptul numelui se va trece şi numărul de flori. 

Vor fi declaraţi câştigătorii în funcţie de numărul de flori strâns. Se va face premierea elevilor 

în faţa părinţilor. Se vor înmâna diplome pentru locul I (un număr de cel puţin 1000 flori), locul II 

(un număr cuprins între 800 şi 999 flori), locul III (un număr cuprins între 600 şi 799 flori), 

menţiune (toţi cei care au un număr între 200 şi 599 flori), diplome de încurajare tuturor celorlalţi 

copii.  

 

Concurs „CEL MAI BUN RECITATOR” 

Regulament 

Fiecare elev va pregăti pentru recitare două poezii, la alegere. În ziua concursului, în faţa unui 

juriu , pe rând, elevul va recita una din cele două poezii, pe care o doreşte,  cu expresivitate, cu 

mimică şi gestică. 

Juriul va fi  format din bibliotecarul şcolii şi cele două cadre ce predau la clasă limba engleză 

şi religia. Cei trei membri  vor  ridica jetonul cu nota acordată elevului concurent, iar învăţătorul va 

scrie punctajul total obţinut pe tablă, în dreptul numelui copilului. Membrii juriului vor nota în 

tabelul nominal nota pe care a acordat-o fiecare. Dacă nu sunt convinşi de prestaţia unui elev, atunci 

vor cere acestuia să recite cea de-a doua poezie pe care a pregătit-o. 

La sfârşitul concursului, se va face premierea elevilor, prin diplome. Vor fi declaraţi 

câştigătorii în funcţie de punctajul obţinut, în ordine descrescătoare. Locul I va fi acordat celor care 

au obţinut 30 puncte, locul II celor care au obţinut 29 puncte, locul III celor care au obţinut 28 

puncte, menţiuni toţi cei care au obţinut până la 20 puncte, iar premiul de încurajare celor care au 

obţinut  sub 20 puncte.   
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Concurs scris 

Regulament 

Etapa I 

Concursul se va desfăşura în două etape. Astfel, în prima etapă, vor participa toţi elevii. Va fi 

un test grilă, cu întrebări referitoare la textele citite din lista cu lectura suplimentară şi textele 

lucrate la clasă la ora de lectură. Testul va cuprinde un număr de 15 întrebări, iar elevul va trebui să 

aleagă răspunsul corect. Din cele 15 întrebări, 14 vor avea un singur răspuns corect, iar una va  avea 

3 răspunsuri corecte (din 5).  

Timpul de lucru: 60 minute  

Lucrările se strâng şi se corectează de învăţătorul clasei, care i-a şi supravegheat în timpul 

lucrului. 

Dacă răspunsul este corect,  se acordă 10 puncte, dacă este parţial corect se acordă 5 puncte, 

iar dacă este greşit, 0 puncte.  

Se vor acorda diplome, astfel: locul I celor care au obţinut 150 puncte, locul II celor care au 

obţinut 140 puncte, locul III celor care au obţinut 130 puncte, menţiuni celor care au obţinut între 

100 şi 129 puncte, premiul de încurajare celor care au obţinut sub 100 puncte. 

Se califică în etapa a II-a elevii care au obţinut peste 130 puncte (locul I, locul II şi locul III). 

 

Regulament 

Etapa a II-a / etapa finală 

Participă numai elevii care s-au calificat. Ei vor susţine testul la bibliotecă şi vor fi 

supravegheaţi de doamna bibliotecară. 

Testul va conţine un set de 20 întrebări şi exerciţii aplicative cu referire la textele din lectura 

suplimentară sau textele lucrate în clasă la ora de lectură. Astfel,la unele întrebări trebuie să aleagă 

răspunsul corect (test-grilă), iar la altele trebuie să formuleze ei răspunsul sau să-l completeze. 

Timp de lucru: 60 minute. 

Lucrările vor fi corectate de învăţătorul clasei. Astfel, un răspuns corect primeşte 10 puncte, 

un răspuns parţial corect, 5 puncte, iar un răspuns greşit, 0 puncte. 

La ora de lectură se va face premierea şi se vor acorda diplome astfel: locul I celor are au 

obţinut 200 puncte, locul II celor care au obţinut între 195 şi 190 puncte, locul III celor care au 

obţinut 185 şi 180 puncte, menţiune celorlalţi copii. 

Vor fi declaraţi câştigători la concursul scris cei care au obţinut punctaje mari la etapa a II-a / 

etapa finală. 

 

Festivitate de premiere 

Regulament 

La festivitatea de premiere de la sfârşitul anului şcolar se va face şi o festivitate de premiere  a 

elevilor participanţi la proiect. 

Elevul/elevii care a/au obţinut locul I la toate cele trei concursuri desfăşurate în cadrul 

proiectului („Grădina cu flori”, „Cel mai bun recitator”, Concursul scris-etapa finală) i/li se va 

acorda diplomă, medalie şi o cupă.  

Elevul/elevii care a/au obţinut locul I la cel puţin unul din cele trei concursuri i/li se va acorda 

diplomă şi medalie. 

Ceilalţi elevi vor primi diplomă pentru implicare în proiectul „Cartea, bucuria mea!” 
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LECTURA SUPLIMENTARĂ 

CLASA a II-a 

 

Emil Gârleanu – „Puişorii”, „Mărinimie”,  „Trandafirul” 

George Topârceanu – „Balada unui greier mic”,  „Furtuna” 

Mihai Eminescu –„Ce te legeni?” ,  „Revedere” 

George Coşbuc – „Iarna pe uliţă”,  „Vestitorii primăverii”,  „La Paşti”, 

                            „Colindătorii” 

Alexandru Mitru – „Pinul singuratic” 

Ion Creangă – Povestea unui om leneş”, „Amintiri din copilărie” („La scăldat”) 

Ştefan Octavian Iosif – „Bunica” 

Jean Bart – „Evocări despre învăţătorul Ion Creangă” 

Lev Tolstoi – „Iepurele şi broasca ţestoasă”,  „Motanul cu zurgălăi”, 

                      „Furnica şi porumbiţa” 

Frank Baum – „Vrăjitorul din Oz” 

H. Ch. Andersen –„Prinţesa şi bobul de mazăre” , „Soldăţelul de plumb”,  

                             „Crăiasa Zăpezii” 

Gianni Rodari – „Ce miros au meseriile” 

Carlo Collodi – „Pinocchio” 

Edmondo de Amicis – „ Cuore”,  „Învăţătorul nostru” 

Tudor Arghezi – „Piatra piţigoiului” , „Cheile”, „Prisaca” 

Călin Gruia – „Ciuboţelele ogarului” 

Octavian Goga – „Toamna” 

Victor Eftimiu – „Vreau să trăiesc printre stele” 

Ion Agârbiceanu – „La săniuş”, „File din cartea naturii” 

Dumitru Almaş – „Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia” 

Mircea Sântimbreanu – „Să râdem fără catalog” 

Mihail Sadoveanu – „Dumbrava minunată” 

Vasile Alecsandri – „Pasteluri” 

Vladimir Colin – „Basme” 

Ion Luca Caragiale – „Momente şi schiţe” 

Petre Ispirescu –„Poveşti cu tâlc” 

Cezar Petrescu –„Fram, ursul polar” 

Ioan Slavici – „Poveşti” 
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TEMA OPŢIONALULUI : Teatru  

TIPUL OPŢIONALULUI: Transcurricular 

ARII CURRICULARE IMPLICATE: Limbă şi comunicare, Consiliere şi orientare, Arte, 

Tehnologii 

PROPUNĂTOR: Popa Adriana 

ŞCOALA: Liceul Teoretic “Anghel Saligny” Cernavoda 

CLASA: I 

AN ŞCOLAR:  
 

,,Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la om. Aşa, bazinul se umple cu apă, focul se 

aprinde cu foc iar sufletul omului se modelează datorită sufletului altului om.”  

Rabindranath Tagore    

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

- să stabilească legături între 

informaţiile din textul dramatic şi fapte 

de viaţă 

 

 

 

- audierea/vizionarea unor piese de teatru (CD-

uri, casete audio/video, direct în sala de spectacol) 

uşor inteligibile pentru copii ; 

- sesizarea elementelor semnificative dintr-un 

mesaj ascultat prin formulare de întrebări şi 

răspunsuri; 

- să-şi manifeste preferinţele 

pentru unul din personaje, susţinându-le 

prin argumente 

 

- motivarea acţiunilor unor personaje, cu 

exprimarea şi argumentarea propriei păreri şi 

sentimente; 

-identificarea personajelor pozitive şi negative; 

- să manifeste atenţie şi interes 

faţă de interlocutor şi faţă de mesajul 

transmis 

- ascultarea activă a interlocutorului; 

identificarea regulilor de comportare şi de 

colaborare în cadrul activităţii 

-  recunoaşterea vorbitorului, a ascultătorului, a 

informaţiei emise-receptate ; 

- jocuri de rol de tipul :,,emiţător-receptori’’, 

vizând formarea comportamentului de ascultător  
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- să coreleze expresia feţei şi 

gesturile la mesajele emise – audiate 

 

 

 

 

- interpretarea textelor cu dialoguri prin jocul de 

rol, respectând regulile de intonaţie ; 

- recitarea unor poezii ; 

- activităţi de familiarizare cu scena ; 

- demonstraţia cu ajutorul acţiunii  

  - exerciţii de imitare a modulaţiilor vocii 

actorilor ; 

- să producă mesaje orale simple, 

clare, logic închegate, prin care îşi 

transmit sau se solicită informaţii 

simple; 

 

 

- situaţii care antrenează la discuţie, vorbire 

situaţională prin jocuri : 

- salutul 

-  declinarea identităţii,  

- scuze,  

- cererea de informaţii etc.; 

- să participe la confecţionarea 

decorurilor, a costumelor şi a altor 

materiale de recuzită. 

- realizarea unor decoruri simple din diferite 

materiale; 

-confecţionarea unor măşti adecvate pieselor 

prezentate. 

 

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 Noţiuni elementare, intuitive de comunicare 

- Comunicarea orală 

- Componentele comunicării dialogate 

- Factorii perturbatori ai comunicării 

- Formularea mesajului 

- Propoziţia. Intonarea propoziţiilor 

- Dialogul 

- Construirea de dialoguri în situaţii concrete(în familie, la şcoală,în mijloacele de 

transport, la teatru) 

 Lumea teatrului       

- Audierea unor înregistrări (poezii, texte narative, piese de teatru) în lectura 

/interpretarea unor actori sau a autorilor.  

- Vizionarea de spectacole, proiecţii, etc 

- Vizitarea şi cunoaşterea unei instituţii specializate 

- Întâlniri cu actori, 

 Confecţionarea recuzitei 

- Crearea şi confecţionarea decorurilor 

- Adaptarea costumelor 

 Noţiuni de artă dramatică 

- Mişcare scenică: mişcare scenică cu şi fără paravan 

- Vorbire scenică: exerciţii de dicţie, respiraţie, expresivitate 

- Atenţie scenică: corelarea cu partenerii 

 Dramaturgie creatoare 

- Jocuri de rol, jocuri de creaţie 

- Improvizaţie, mimică, pantomimă 

- Monologuri/dialoguri  

 Realizarea momentelor artistice 

- Lectura pe roluri, analiza personajelor 

- Repetiţii “de text”, “de mişcare” 

- Punerea în scenă a momentelor artistice 

- Spectacole 
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 Elemente de regie tehnică 

- Montarea decorurilor 

- Stabilirea fondului musical 

 

PLANIFICARE 

 

PERIOADA TEMA STRATEGII DIDACTICE 

Septembrie  Amintiri din grădiniţă - Conversaţia, observarea, asaltul de 

idei, jocuri de rol,  

- Joc didactic “Povestea încurcată” 

- Planşe care ilustrează diferite poveşti 

- Cercul “complimentelor” 

- Să ne jucăm “ de-a ascultatul” 

- Organizare: frontal şi individual 

- Observarea sistematică 

Octombrie  Bun venit în lumea 

teatrului 

 

- Vizionări, jocul de rol, explicaţia, 

conversaţia,  

- Joc de cărţi cu emoţii 

- Organizare: echipe, frontal şi 

individual 

Noiembrie În lumea minunată a 

teatrului  

 “Scufiţa Roşie” 

- Vizionare, conversaţia, povestirea, 

jocul de rol 

- Desene, planşe cu povestea ilustrată, 

videoproiector 

- Studiu de caz: 

-  Ce credeţi că simte…  

- Cum mă simt astăzi... 

- Organizare: echipe, frontal şi 

individual 

Decembrie Noaptea sfântă de 

Crăciun 

- Asaltul de idei, conversaţia, jocul de 

rol, dramatizarea  

- Organizarea unei serbări 

- Omul vesel, omul trist 

- EU - şi vesel şi trist 

Ianuarie 

Februarie 

Poveştile  lui Creangă 

“Fata babei şi fata 

moşneagului” 

“Punguţa cu doi bani”  

- audiţie, repovestire, analiza 

personajelor, studiu de caz, joc de rol, 

dramatizarea poveştilor 

- Floarea emoţiilor 

- Metoda “Pălăriilor gânditoare” 

- Modelul ABC cognitiv 

- Desene, planşe cu povestea ilustrată, 

videoproiector 

- Organizare: echipe, perechi, frontal şi 

individual 

Martie  Fascinaţia scenei 

„ Greierele şi furnica” 

- Vizionare, repovestire, analiza 

personajelor, jocul de rol, dramatizarea, 

jocuri de creaţie,  

- Una caldă, una rece 

- Roata emoţiilor 

- Zarul emoţiilor 
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- Desene, planşe cu povestea ilustrată, 

videoproiector 

- Organizare: echipe, perechi, frontal şi 

individual 

Aprilie  Marioneta mea 

„ Îngerul pădurii” 

- Poveşti – audiere, repovestire, 

exerciţii-joc, dramatizare, joc de rol 

- R.A.I (răspunde, aruncă, interoghează) 

-  Confecţionare- marionete, decoruri 

- Identificarea sentimentelor 

- Personaje ...de poveste – modelaj 

-  Organizare: echipe, grupe, perechi, 

frontal şi individual 

-  

Mai 

 

Hai la carnaval! 

„ Iedul cu trei capre” 

- Conversaţia, explicaţia, jocul de rol, 

analiza personajelor din poveşti, jocuri de 

rol,  

- Detectivul emoţiilor 

- Confecţionarea costumelor, măştilor, 

decorului, desene, planşe 

- Organizare: echipe, perechi, frontal şi 

individual 

Iunie  Serbarea Abecedarului - Jocul de rol, conversaţia, explicaţia, 

dramatizarea 

- Vânătoarea de personaje, vânătoarea 

de oameni  

- Decoruri, costume 

- Organizare: echipe, perechi, frontal şi 

individual 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

    Probe orale 

- susţinerea unui dialog pe o temă dată; 

- concursuri „Cel mai bun recitator”, „Ghiceşte personajul, autorul, opera! „ 

    Probe scrise 

 - descrierea costumului şi a celorlalte materiale de recuzită necesare prin desen; 

 - descrierea unui personaj – Desenează personajul pozitiv/negativ, de care îţi este frică/ care 

îţi place ; 

 Probe practice :  

 - memorarea şi reproducerea unui rol în cadrul unei reprezentaţii teatrale cu  public; 

Observarea sistematică a elevilor; 

Portofoliul cu toate fişele de lucru; 

Autoevaluarea 

Evaluarea reciprocă 

Probe psihologice  

-pentru determinarea nivelului de dezvoltare a inteligenţei emoţionale, dar şi pentru 

dezvoltarea acestui nivel: 

- probe de identificare (a emoţiilor unor personaje din povesti) 

- probe de generalizare denumirea unui sir de imagini cu un cuvânt potrivit) 

- probe de comparare (a unor imagini cu expresii faciale) 

- probe de analogie (între personaje si emoţiile acestora). 
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CREATIVITATE DIN PERSPECTIVA  

TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE 
 

Prof. înv. primar Tăbăcaru Janina Lăcrămioara 

Şcoala gimnazială nr.16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanţa 

 

 

Creativitatea este cea mai înaltă formă de manifestare a conduitei umane care implică 

antrenarea unei  multitudini de factori subiectivi şi obiectivi. Este o capacitate foarte complexă care 

face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în plan social.  

Conform lui Irwing Taylor, creativitatea se conturează pe 5 nivele: creativitatea expresivă, 

productivă, inventivă, inovativă şi cea emergentivă. Dintre acestea, cea care îi caracterizează pe 

elevii de vârste mici este creativitatea expresivă. Atunci când aceasta se manifestă, primordial este 

comportamentul copilului şi nu abilitatea sau calitatea produsului. Ea se manifestă liber şi spontan 

mai ales în construcţiile şi desenele copiilor, fiind o modalitate de dezvoltare a aptitudinilor 

creatoare. 

Adesea ne întrebăm, însă, cum putem stimula genul acesta de manifestări, pentru a putea 

deveni cât mai frecvente şi mai productive în sensul dezvoltării aptitudinilor elevilor noştri. 

În esenţă, trebuie să luăm în discuţie faptul că o componenta principală a creativităţii este 

imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva 

deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă implicată este voinţa, 

perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. Pornind de la acestă premisă, pentru a 

stimula aceste trei componente ale creativităţii, este esenţial să realizăm un climat de creativitate 

propice fiecărui elev. Un astfel de climat presupune prevederea de situaţii apte să stimuleze 

curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii originale, în cazul 

fiecărei personalităţi în parte. 

Cum crearea aceluiaşi climat de creativitate pentru toţi elevii, nu poate fi stimulativ în cazul 

tuturor, o aborare eficientă a acestei problematici ar putea fi abordarea ei din perspectiva Teoriei 

Inteligenţelor Multiple. În 1985, Howard Gardner formulează Teoria Inteligenţelor, pornind de la 

ideea că inteligenţa este capacitatea de a rezolva probleme şi de a realiza produse în situaţii concrete 

de viaţă. 

Capacitatea cognitivă a omului este percepută ca un  set de abilităţi, talente, deprinderi 

mentale cumulate în termenul   “inteligenţe”. Orice persoană posedă fiecare dintre aceste inteligenţe 

într-o măsură mai mare sau mai mică, diferenţa constă în gradul lor de dezvoltare şi modul unic de 

combinare a lor. Gardner identifică 8 tipuri de inteligenţe: 

 Lingvistică 

 Logico- matematică 

 Spaţial- vizuală 

 Muzical- ritmică 

 Corporal- kinestezică 

 Naturalistă 

 Interpersonală 

 Intrapersonală  

Pentru aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în activitatea la clasă este importantă 

cunoaşterea profilului de inteligenţă al elevilor. Am încercat să-mi formez o imagine a nivelului 

dezvoltării inteligenţelor elevilor prin administrarea unor teste, dar şi prin observarea  ăn cadrul 

activităţilor desfăşurate. În funcţie de aceasta, am încercat să proiectez activităţi al căror conţinuturi 

să fie abordate prin intermediul unor sarcini corespunzătoare tipurilor de inteligenţe mai evidente în 

cazul fiecărui elev. 
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  Pentru argumentarea celor afirmate, voi prezenta o serie de sarcini didactice care stimulează 

creativitatea fiecărui copil prin potenţarea inteligenţelor preponderente pe care le manifestă. Aceste 

sarcini oferă posibilitatea   aprofundării unor concepte sau formarea unor competenţe specifice 

diferitelor arii curriculare la clasa I. Am ales ca punct de plecare conţinuturile „Fenomenele naturii” 

şi „Anotimpurile (primăvara)”. 

Pentru elevii a căror inteligenţă pregnantă a fost Inteligenţa verbal lingvistică, cei care 

dispun de  capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul codului lingvistic, 

sarcinile au fost: 

 FENOMENELE NATURII 

Realizează un desen cu un fenomen al naturii şi alcătuieşte o poezie despre el. 

 ANOTIMPURI: 

1. Completează ”Copacul ideilor” 

2. Completează poezia cu cuvintele care lipsesc (ANEXA 1) 

În cazul celor cu Inteligenţă logico- matematică, elevi cu capacitatea de a opera cu modele, 

categorii, relaţii, de a grupa, ordona şi interpreta date, sarcinile au presupus: 

 FENOMENELE NATURII 

Realizează un desen cu un fenomen al naturii şi alcătuieşte o problemă care să se rezolve 

printr-o operaţie de scădere, în legătură cu acest fenomen. 

 ANOTIMPURI: 

1.Ordonează crescător imaginile după numărul florilor de primăvară: 

2.Scrie o problemă care să se rezolve prin adunare  după imaginile de mai jos, apoi rezolvă. 

(ANEXA 2) 

Elevii a căror inteligenţă predominantă este Inteligenţa spaţial- vizuală, cei ce au capacitatea 

de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul reprezentărilor spaţiale şi a imaginii, au 

avut de rezolvat sarcinile: 

 FENOMENELE NATURII: 

Realizează pe o planşă Calendarul naturii, pe o perioadă de o săptămână, cu simboluri 

decupate. 

 ANOTIMPURI: 

1. Alege dintre figurinele din plic pe cele care aparţin anotimpului primăvara şi realizează cu 

ele un colaj pe planşă 

2. Completează planşa cu alte elemente, alcătuind o imagine de primăvară. Foloseşte 

creioanele colorate. 

Pentru cei la care domină Inteligenţa muzical- ritmică, elevii cu capacitatea de a rezolva 

probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul ritmului şi melodiei, sarcinile au fost: 

 FENOMENELE NATURII: 

Realizează un desen cu un fenomen al naturii şi inventează un cântecel despre el.  

 ANOTIMPURI: 

1.Citeşte cu atenţie poezia, apoi răspunde la întrebări: 

 Ce anotimp a sosit ?    

         …………………………………………………………………. 

 Ce păsări se văd pe rămurele ?  

 ……………………………………………………………... 

 Ce fac fluturii ? Dar albinele ?  

 ………………………………………………………………  

2.Încearcă să “cânţi” versurile acestei poezii. (ANEXA 3) 

Grupul copiilor cu Inteligenţă corporal- kinestezică, aceia care dispun de capacitatea de a 

rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul mişcării, primeşte ca sarcini: 

 FENOMENELE NATURII: 

    Alege un fenomen al naturii pe care să-l imiţi, iar colegii să ghicească. 
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 ANOTIMPURI: 

 

1.Notaţi cu X activităţile de primăvară: 

 Văruim trunchiul copacilor.        
 

 Culegem strugurii din vii.           
 

 Legăm viţa-de- vie de araci.        
 

 Arăm câmpurile.                           
 

 Culegem fructele din livezi.         
 

 Punem seminţe în pământ pentru a obţine noi plante.   
 

2. Mimaţi, pe rând, câte o activitate din cele enumerate mai sus, iar colegii vor ghici. 

Elevii care se bazează pe Inteligenţa naturalistă, cei cu capacitatea de a rezolva probleme şi 

de a dezvolta produse cu ajutorul clasificărilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător, au de 

rezolvat sarcinile: 

 FENOMENELE NATURII: 

    Alege un fenomen al naturii, apoi realizează o planşă cu imagini ce reprezintă pagubele ce 

le aduce acesta în viaţa oamenilor. 

 ANOTIMPURI: 

1.Completează  “ciorchinele” (ANEXA 4) 

2.Desenează simbolurile pentru Calendarul naturii în zilele cu: 

- soare cu nori                                                            -  vânt 

- soare                                                                        - ploaie 

Pentru cei care au ca dominantă Inteligenţa interpersonală, care au capacitatea de a rezolva 

probleme şi de a dezvolta produse prin cunoaşterea şi interacţiunea cu ceilalţi, sarcinile au fost: 

 FENOMENELE NATURII: 

      Realizează un desen cu un fenomen al naturii şi scrie 5 întrebări pe care i le-ai adresa dacă 

ai putea să stai de vorbă cu el. 

 ANOTIMPURI: 

1.„ Scaunul intervievatului”: 

Alegeţi fiecare câte un personaj al cărui rol îl veţi juca, apoi veţi răspunde la întrebările 

colegilor adresate acestui personaj. (ANEXA 5) 

2.Notaţi 3 propoziţii prin care încercaţi să-l convingeţi pe Căpcăunul  care a răpit-o pe 

Primăvară, să o elibereze. Explicaţi-i de ce au nevoie oamenii de Primăvară.       

Elevii care dispun cu preponderenţă de Inteligenţa intrapersonală, aceia care au capacitatea 

de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse prin cunoaşterea de sine, au avut sarcinile: 

 FENOMENELE NATURII: 

     Realizează un desen cu un fenomen al naturii al cărui rol ai putea să-l joci şi scrie o listă cu 

lucrurile bune pe care le aduci pe Pământ. 

 ANOTIMPURI: 

1. Ce ai face dacă ai fi un ghiocel ?       ……………………………………………………….    

    Ce ai face dacă ai fi o albinuţă ?       ………………………………………………………..   

    Ce ai face dacă ai fi un copac înflorit ?  ……………………………………………………..    

2. Dacă eşti acest personaj, spune ce îţi place şi ce nu îţi place în legătură cu felul în care se poartă 

oamenii cu tine. (ANEXA 6) 

Multe dintre sarcini au fost concepute utilizând metode de gândire critică, ceea ce le-a făcut să 

devină şi mai atractive pentru elevi. În acelaşi timp, forma de joc în care au fost prezentate 

copiilor,dar şi modalitatea de adaptare a lor la profilul de inteligenţă al fiecăruia dintre ei, au  

reprezentat condiţiile favorabile pentru ca elevii să se simtă creativi, indiferent de tipul de produse 

create. Aşadar, modul de implicare al elevilor în rezolvarea sarcinilor, cât şi rezultatele actului lor 

creativ, au fost uimitoare. 
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Copacul ideilor

Cerinţe:

1. Completează copacul cu idei care să aibă legătură cu 

cuvântul de pe tulpină.

2. Completează versurile:

Călduţă,.................

Înverzind, bucurând, ..................

Speranţă, iubire, ................., .................

Renaştere 
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ANEXA 2 

1.Ordonează crescător imaginile după numărul 

florilor de primăvară:

2.Scrie o problemă care să se rezolve prin adunare

după imaginile de mai jos, apoi rezolvă

 
 

ANEXA 3 

1.Citeşte cu atenţie poezia, apoi răspunde la întrebări:

• Ce anotimp a sosit ?           
………………………………………………………………….

• Ce păsări se văd pe rămurele ? 
……………………………………………………………...

• Ce fac fluturii ? Dar albinele ? 
………………………………………………………………

2.Încearcă să “cânţi” versurile acestei poezii. 
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ANEXA 4 

•1.Completează  “ciorchinele”:

• 2.Desenează simbolurile pentru Calendarul naturii în zilele

cu:

- soare cu nori - vânt

- soare - ploaie

Primăvara

Flori Păsări

Schimbări în natură Activităţi ale oamenilor

 
 

 

 

ANEXA 5 

1.„ Scaunul intervievatului”:

• Alegeţi fiecare câte un personaj al cărui rol îl veţi juca, apoi veţi răspunde la întrebările colegilor 
adresate acestui personaj.

• 2.Notaţi 3 propoziţii prin care încercaţi să-l convingeţi pe Căpcăunul
care a răpit-o pe Primăvară, să o elibereze. Explicaţi-i de ce au nevoie
oamenii de Primăvară.      
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
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ANEXA 6 

1. Ce ai face dacă ai fi un ghiocel ?       ……………………………………………………….   

Ce ai face dacă ai fi o albinuţă ?       ………………………………………………………..  

Ce ai face dacă ai fi un copac înflorit ?  ……………………………………………………..   

2. Dacă eşti acest personaj, spune ce îţi place şi ce nu îţi place în legătură cu felul în care se poartă oamenii

cu tine.
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CREATIVITATEA LA ELEVII  DIN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. BADIU IULIANA 

Scoala Gimnaziala nr. 30 „Gheorghe Titeica”Constanţa 

 

 

Motto:”Fiecare om este creativ; trebuie însă ca el 

să-și dea seama.”  

 

Din această perspectivă, subliniez că profilul psihologic al vârstei școlarității cuprinde 

multiple premise favorizante pentru cultivarea și stimularea potențialului creativ. Am în vedere 

dinamismul, impetuozitatea și expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea 

vibrație și efervescența lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, 

disponibilități de exteriorizare spontană și autoexpresie însuflețită, analoage oricărui elan creator. 

Stimularea creativității este un demers socio-educațional complex, ce cuprinde simultan fenomenele 

de activizare (incitare și susținere) antrenare, cultivare și dezvoltare prin actualizarea virtualitităților 

creative, pentru accederea lor de la posibil la real, prin afirmarea efectivă. Este necesar să avem în 

vedere întregul sistem al condițiilor sau factorilor favorizanți afirmării și dezvoltării creativității, 

cum ar fi:  

a. factori structurali, intriseci creativității  

b. factori de climat general în dezvoltarea și afirmarea personalității copiilor; 

c. factori de ambianță psihosocială și respectiv de climat psihoeducațional –stimulativ pentru 

afirmarea și evoluția creatoare. 

Totodată este necesară utilizarea adecvată a diferitelor metode și procedee specifice de 

stimulare și antrenare a creativității. Orice fenomen de căutare euristică sau de noi restructurări și 

reformulări ce pot fi rod al unui efort independent contribuie la antrenarea potențialului creativ. 

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăția imaginației, tendința sa spontană către nou, 

pasiunea pentru fabulație dorința lui de a realiza ceva constructiv creativ pot fi “alimentate” și 

împlinite efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări și antrenamente corespunzătoare care 

astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea și cultivarea potențialului creativ propriu 

vârstei școlare mici. În același sens, atmosfera sau climatul psihosocial în care își desfășoară 

activitatea copilul constituie aspectul hotărâtor. 

Rolul unui climat caracterizat prin deschidere și stil relaxat de creație, prin asigurarea 

libertății de afirmare și expresie independentă, prin recunoașterea și aprecierea pozitivă ca și prin 

încurajarea și promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativității 

copiilor. Atmosfera stimulativă pentru creativitate presupune și o activizare specifică a copiilor prin 

angajarea lor în efortul de prelucrare și reorganizare a datelor, degenerarea unor sisteme sau 

configurații noi prin asigurarea unui dinamism intelectual și afectiv opus oricăror tendințe spre 

inerție și platitudine. Dezvoltarea capacității de acțiune, îmbogățirea experienței senzoriale ca și 

evoluția întregului plan al cunoașterii pot oferi elemente care să concure la acea expansiune 

subiectivă specifică și la acea independență acțională pe care o presupune potențialul creativ al 

copiilor. Însăși îmbogățirea repertoriului de experiențe și evenimente cu care se confruntă copilul 

poate conferi noi premise pentru cultivarea unor elemente de creativitate sau a unor componente ale 

potențialului creativ. 

Pentru a asigura autoexpresia creatoare a individualității copilului, importantă este și 

“adaptarea constructivă la natura copilului“ prin asigurarea în fapt a posibilităților de “desfășurare 

liberă a copilăriei lor, de a realiza în toată polenititudinea condițiile copilăriei, satisfacerea 

intereselor lor și exercitarea funcțiilor proprii vârstei lor.” Învățarea creatoare presupune o serie de 

condiții privind stimularea creativității cum ar fi:  
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a) Antrenarea capacității de elaborare verbal expresivă a unor povestiri libere sau cu început 

dat, după un șir de ilustrații, după o jucărie, după un plan sau după o temă, punând la dispoziție 

copiilor planșe, machete, siluete, jucarii.  

b) Interpretarea independentă a unor imagini/texte prin solicitarea de a le conferi cât mai 

multe titluri posibile.  

c) Elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe plecând de la diverse 

modalități de ordonare logică posibilă a unui număr mare de imagini.  

d) Desene libere în care să se elaboreze nu numai o idee tematică, dar și unele modele 

posibile pentru decorarea anumitor spații sau anumitor materiale. 

De exemplu am conceput o probă dându-le copiilor cartonașe cu zece pătrate care 

reprezentau “batistuțe“ sau șervețele, băsmăluțe pentru decorat, ei trebuiau să dea cât mai multe și 

diferite soluții. Chipuri și forme abstracte (obținute la întâmplare), găsirea asemănărilor cu lumea 

din jur, stimulând dezvoltarea imaginației, fanteziei, creativității: “Eu și lumea din jurul meu”, ”Un 

buchet de toamnă”, ”Mama mea”, ”Animalul îndrăgit”    

e) Analiza și interpretarea desenelor realizate de copii astfel încât să se releve posibilitățile 

multiple de utilizare a formelor și culorilor.  

f) Desfășurarea diferitelor jocuri didactice sau a unor jocuri de rol care să antreneze 

gândirea creatoare. Jocul și învățarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și 

recombina reprezentările pe care le dispune propriile sale imagini, ascultând, povești, basme, poezii, 

reconstruiește mental principalele momente de narațiuni, le inversează, le omite, le amplifică și 

inventează altele noi. Prin tot ceea ce are specific-manifestarea liberă a opțiunilor, ideea libertății 

depline în acțiune, spiritual de independență generat și întreținut de ideea realei competențe, 

realizarea imediată a scopului, caracterul fictiv al acestuia și al acțiunii, precum și al mijloacelor 

implicate în acțiune, trăirile afective intense în tot timpul acțiunii etc., jocul permite copilului să 

întrețină legătura permanentă cu realitatea cotidiană, să-i înțeleagă exigențele și să acționeze în 

modul său propriu și creator, în lumea în care trăiește  

g)Analiza unor erori și a posibilităților multiple de prevenire a lor.  

h)Enumerarea unor răspunsuri multiple la întrebări posibile (de tipul lui “de ce ?”) pe care le 

pot formula copiii sau chiar (în situații mai dificile) invatatoarea  

i)Utilizarea unor procedee de activizare a capacităților de creație în plan verbal-expresiv 

cum ar fi: alcătuirea unor propoziții multiple plecând de la anumite cuvinte date; solicitarea de a 

formula propoziții cât mai frumoase și interesante, pentru a exprima o anumită idee sau temă dată; 

solicitarea de a continua în forme multiple anumite începuturi de propoziții sau fraze, solicitări de 

tipul: ”Dați cât mai multe exemple de jucării; Enumerați cât mai multe obiecte care sunt sau pot fi 

rotunde etc.”.  

Există multiple posibilități de formare a unei personalități creative. Pentru a fi cât mai 

stimulative, interesante și a pune copiii în situația de a crea lucrări noi și originale în cadrul orelor 

de abilitati practice am utilizat materiale diferite (hârtie, deșeuri textile, staniol), cerându-le să le 

modifice forma fără a ține seama de conturul inițial. Prin întrebări de genul “Poți să creezi diferite 

obiecte prin îndoirea și decuparea hârtiei?”, copiii au creat: podoabe pentru Pomul de Crăciun, 

avioane, bărcuțe etc.  

Am realizat o lucrare colectivă cu tema: ”tablou de primăvară“. Fiind invitați să privească 

tobloul, li s-a cerut să spună cum cred ei că se poate face un “tablou de primăvară”. Unii copii au 

propus să-l picteze; alții examinând hârtiile de pe masă și foarfecele au propus să decupeze ceea ce 

au desenat pe hârtii și să le lipească unde se potrivesc. Astfel fiecare copil poate alege figura pe care 

o dorește să o decupeze și să se gândească unde o poate așeza în tablou. Copii au lucrat cu nespus 

elan și seriozitate minunându-se de frumusețea tabloului. Pomii au început să primească flori de 

măr de culoare roz; pe pământ au apărut fire de iarbă și flori colorate; pe cer nori și soare etc. 

Tabloul a fost realizat neașteptat de frumos, reflectând veridic structuri posibile din natură purtând 

nota de originalitate a copiilor care au colaborat la crearea lui. 
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Toate acțiunile de stimulare a creativității urmăresc să determine productivitatea 

capacităților umane. Ridicarea potențialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a 

cadrului didactic (pentru aceasta sunt necesare cunoștințe vaste și o bună pregătire). Este adevărat 

că stimularea creativității, a originalității și a gândirii critice presupune o serie de riscuri pe care 

educatoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un asemenea preț.  

 

Exerciţii  

Obiecte cu insuşiri comune  

Model  
Numiti toate lucrurile rotunde:  

Minge, balon, covrig, chifla, soare, luna, nasture, ceas, ochelari, picatura pe sticla, colier, 

pandantiv, bratara, inel, cireasa, visina, cerc, gaura de soarece, capac de borcan, vizuina 

de vulpe, inima de floare, dop pentru sticla, irisul ochiului ...  

Scor fluenta: 23 (numarul de raspunsuri corecte)  

Scor flexibilitate: 10 (numarul de clase minus o unitate)  

clase de raspuns:  

1. jucarii – minge, balon  

2. panificatie – covrig, chifla  

3. corpuri ceresti – soare, luna  

4. obiecte de uz personal – nasture, ceas, ochelari  

5. obiecte de uz caznic – dop pentru sticla, capac de borcan  

6. bijuterii – colier, pandantiv, bratara, inel  

7. fructe – cireasa, visina  

8. geometrie – cerc  

9. metafore – inima de floare  

10. imagini – picatura pe sticla, gaura de soarece, vizuina de vulpe  

11. explorarea mediului – iris  

Scor originalitate: subiectiv – 3 (picatura pe sticla, inima de floare, gaura de soarece)  

 

Joc  
Numiti toate lucrurile care fac zgomot;  

Numiti toate lucrurile patrate;  

Numiti toate lucrurile care se misca pe roti.  

Timp pentru fiecare exercitiu: 3 minute  

 

Semnificaţia formelor  

Model  
Spuneti tot ce credeti ca ar reprezenta desenelul schematic de mai jos: 

 
Ştanţă, urma de gheata, cuier, priza tripolara, simbolul unei organizatii, trei persoane in 

jurul unei mese,  cheie pentru tabloul electric, bucati de lemn, figura umana, trei creioane si 
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o rigla triunghiulara vazute de sus, trei magneti si un coif, trei soricei in jurul unei bucati de 

cascaval ...  

Joc  
Spuneti tot ce credeti ca ar reprezenta fiecare dintre desenele schematice de 

mai jos: 

 
Timp pentru fiecare exercitiu: 4 minute 

 

Probă de îmbunătăţiri  

 

Model  
Cum s-ar putea imbunatati o jucarie (ex: catelus de plus) pentru a fi mai atragatoare pentru 

copii pana la 10 ani?  

Sa mearga singur, sa scoata sunete hazlii, sa dea din urechi si din coada, sa planga daca se 

striga la el, sa se spele singur ...  

Scorul fluentei, flexibilitatii si originalitatii se realizeaza ca mai sus.  

 

Joc  
Mai jos sunt prezentate o serie de situatii sau produse care necesita imbunatatiri. Sunteti 

rugati sa va ganditi la cat mai multe solutii pentru ameliorarea acestora.  

1. Ce imbunatatiri pot fi aduse unei usi de intrare intr-un magazin de jucarii pentru ca usa sa 

fie atractiva, sigura si reprezentativa pentru specificul magazinului?  

2. Ce ameliorari pot fi aduse unui autobuz pentru a fi cat mai folositor calatorilor?  

3. Ce s-ar putea face ca orasul nostru sa fie un oras curat?  

4. Ce posibilitati de imbunatatire a fluentei circulatiei pot fi folosite intr-o intersectie 

aglomerata?  

 

Timp pentru fiecare exercitiu: 10 minute  

 

Elaborarea  

Model  
Urmeaza o proba de desene pentru care nu aveti nevoie de talent special la 

desen. Realizati desene cat mai multe si mai variate, incluzand de fiecare data un trapez. 

Acesta poate constitui elementul principal din desen sau numai un accesoriu. Trapezul 

poate avea orice marime si poate fi rotit. La nevoie puteti utiliza mai multe trapeze in 

acelasi desen. Intitulati fiecare desen, dar absolut fiecare, intr-un mod cat mai original. 

Atentie !!!! Sunt considerate numai desenele care contin trapezul si sunt intitulate. 
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Găleată prea-plină, decorată cu o floare  

Scorul pentru proba de elaborare se realizeaza astfel: se numara toate 

elementele distincte. Trapezul initial nu se numara. Daca un element se repeta, acesta se 

numara o singura data. Se considera si cuvintele titlului. Cuvantul de baza, cel care 

sintetizeaza desenul, nu se numara, insa se vor numara celelalte cuvinte.  

In exemplul de mai sus se pot numara elementele: toarta galetii, o linie 

ondulata verticala, o linie ondulata orizontala, tulpina florii, conturul unei frunze, nervura 

unei flunze, cercul florii, inima florii, o petala; cuvintele: prea-plina, decorata, cu, o floare. 

In total 13 elemente. Nu se considera elementele: conturul galetii (trapezul de baza), 

celelalte petale, celelalte linii ondulate, cealalata frunza (toate acestea sunt elemente 

repetate); cuvantul: galeata (cuvant de baza).  

De regula sunt prezentate mai multe desene, ajungandu-se si la 30 de desene. 

Se numara toate elementele din toate desenele, apoi se imparte numarul elementelor la 

numarul de desene. Aceasta evaluare este numita: elaborare ponderata prin fluenţă. 

 

Joc  
Pentru antrenarea nivelului de elaborare se recurge la probleme tip: Desenati un obiect / 

fenomen / eveniment / o actiune sau Descrieti o imagine / expresie / un obiect, etc. Se 

apreciaza performanta dupa numarul de elemente grafice, respectiv de atribute corecte date 

in timp limitat.  

Timp pentru fiecare exercitiu: 10 minute 
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1.  Pledoarie pentru calitate în instruirea elevilor  - repere conceptuale 

Un învăţământ de calitate este acela în care toţi elevii, indiferent de mediul de provenienţă şi 

de nivelul dezvoltării intelectuale, sunt sprijiniţi şi încurajaţi în dezvoltarea lor. Mai mult ca 

oricând, societatea contemporană e marcată de o explozie informaţională de intensitate şi amploare 

fără precedent.  

Conceptul de ”calitate în educație” trebuie delimitat în cadrul specific științelor pedagogice, 

atât la nivel intradisciplinar, cât și interdisciplinar. Calitatea în educație trebuie privită ca un model 

pedagogic ce vizează sistemul de educație, procesul de învățământ, activitatea de instruire dar și 

proiectarea activității de educație. Acestea ar fi reperele care trebuie urmărite pentru a confirma 

calitatea în educație.  

Criteriile generale după care se apreciază nivelul calității în educație ca și indicator de bază al 

dezvoltării sociale în contextul societății cunoașterii sunt: eficacitatea, eficiența și echitatea 

educației la toate nivelurile sistemului de învățământ. Reflectat strict în domeniul pedagogic, acest 

termen definește capacitatea sistemului de educație de îndeplinire - la parametri superiori - a 

funcțiilor acestuia: funcția culturală, funcția economică, funcția civică. Calitatea în educație trebuie 

să reflecte îndeplinirea unor cerințe obiective, implicite (funcțiile generale ale educației) și a unor 

cerințe subiective, explicite (finalitățile macro și microstructurale) ce vizează activitățile de instruire 

în cadrul sistemului și procesului de învățământ.  

Având în vedere coordonatele noțiunii mai-sus amintite, este clar faptul că în ”calitate în 

educație” trebuie inclusă obligatoriu și capacitatea sistemului de învățământ de a funcționa ca 

subsistem social adaptabil la schimbare. 

Această realitate evidentă trebuie să declanşeze în conştiinţa cadrelor didactice o întrebare 

fundamentală: cum putem să-i pregătim cel mai bine pe elevi pentru o viaţă productivă proprie 

secolului XXI? Mai ales că lipsa instruirii de calitate poate avea ca rezultat insuccesul, eşecul şcolar 

pentru că învăţarea nu s-a produs.  

O întrebare esenţială ar trebui să definească miza unei şcoli democratice, şi anume: " ce 

înseamnă o şcolaritate normală?" Răspunsul la această întrebare induce necesitatea elaborării unor 

strategii şi tehnici actuale, în conformitate cu principiile de realizare ale managementului calității 

totale în educație, deoarece este necesar ca " pentru a schimba şcoala trebuie să se schimbe 

societatea", respectiv " pentru a schimba societatea trebuie schimbată şcoala". De aici apare 

concepţia pedagogică şi structura de organizare a sistemului de învăţământ. 

Unul din principiile amintite mai sus este tocmai valorificarea deplină a resurselor și 

cerințelor celui educat în perspectiva integrării sociale optime, pe termen mediu și lung. Pentru a 

valorifica aceste resurse, profesorul trebuie să dea dovadă de o bună cunoaștere a normelor 

pedagogice, dar în același timp să creeze scenarii adaptate particularităților de vârstă și individuale 

ale elevilor. Iată de ce creativitatea unui profesor reprezintă o cale către performanțele elevilor. 

Astfel pedagogia diferenţială apare ca soluţie teoretică optimă pentru eficientizarea procesului 

de învăţământ, eliminând însă percepţiile deformate prin confuzia indusă de: 

 învăţământ diferenţiat şi învăţământ diversificat; 

 învăţământul diferenţiat sau individualizat ( principiu al proiectării curriculare) şi 

învăţământul individual şi pe grupe (forme de organizare a procesului de învăţământ) 

 strategia diferenţierii/individualizării instruirii, posibilă în orice formă de organizare a 

învăţământului / frontal, pe grupe, individual (prin cunoaşterea elevului şi aplicarea unor 



138 

 

metodologii adecvate de predare-învăţare-evaluare) - practica selectării artificiale a elevilor pe 

grupe şi chiar clase de nivel, practică fundamental greşită din punct de vedere pedagogic şi social 

(cel puţin în cazul învăţământului general şi obligatoriu) (Sorin Cristea, 2009, p. 217) 

Pedagogia diferenţială trebuie privită în strânsă legătură cu educabilitatea elevului, concept ce 

defineşte capacitatea personalităţii celui educat de dezvoltare complexă, ca urmare a acţiunilor şi 

influenţelor formative ale unor factori de natură biologică, dar cu deschidere psihologică 

(ereditatea), socială (mediul social) şi pedagogică (educaţia). Ca model pedagogic al dezvoltării 

biopsihosociale a personalităţii celui educat, educabilitatea defineşte şi valorifică resursele specifice 

eredităţii, mediului şi educaţiei. În calitate de concept pedagogic fundamental însă, educabilitatea 

defineşte o realitate formativă superioară, exprimată la nivel normativ şi prescriptiv (Sorin Cristea, 

2010, p. 373) 

Principiul individualizării / diferenţierii urmăreşte valorificarea la maxim a resurselor 

psihologice (cognitive, dar şi noncognitive) şi sociale ale celui educat, care explică stadiile reuşitei 

sau nereuşitei şcolare şi anticipează soluţiile teleologice (gradualizarea obiectivelor pe fondul 

stabilităţii scopurilor generale) şi tehnologice (diversitatea metodelor didactice, adaptabile la un 

context deschis) necesare pentru asigurarea unui progres pedagogic constant. (Sorin Cristea, 2010, 

p. 381) 

Același principiu al managementului calității totale în educație - valorificarea deplină a 

resurselor și cerințelor celui educat în perspectiva integrării sociale optime, pe termen mediu și lung 

- include și adaptarea învăţământului la particularităţile psiho-fizice ale copilului, influenţa 

instructiv-educativă a elevului potrivit particularităţilor sale, înlesnind descoperirea şi cultivarea 

aptitudinilor. Procesul instructiv-educativ trebuie să se bazeze nu numai pe nivelul actual al 

dezvoltării, adică pe funcţiile psihice de acum, ci şi pe capacităţile potenţiale, pe zona dezvoltării 

imediate. Acest lucru înseamnă că "sarcina pe care o poate realiza astăzi copilul numai dacă 

primeşte ajutor, mâine va trebui să o rezolve independent" (I. T. Radu, 1978) 

Diferenţierea instruirii reprezintă aşadar "o strategie de organizare a corelaţiei profesor-elev, 

care urmăreşte individualizarea deplină a acţiunii pedagogice. Ea vizează adaptarea acţiunilor 

instructiv-educative la particularităţile psiho-fizice ale fiecărui elev în parte pentru a asigura o 

dezvoltare integrală optimă şi o orientare eficientă a aptitudinilor proprii, cu scopul integrării 

creatoare în activitatea socială" (Sorin Cristea, 1998, p.107) 

Diferenţierea sau individualizarea educaţiei, ca principiu al proiectării şi dezvoltării 

curriculare, devine posibilă la nivelul oricărui mod de organizare a procesului de învăţământ prin 

respectarea următoarelor premise metodologice: 

1. cunoaşterea psihopedagogică a clasei de elevi şi a fiecărui elev în parte 

2. operaţionalizarea corectă a obiectivelor pedagogice în contextul specific fiecărei clase de 

elevi 

3. alegerea formei adecvate de realizare a activităţii  

4. angajarea strategiilor optime de predare-învăţare-evaluare, adaptabile în condiţii de 

schimbare, în sensul educaţiei permanente şi al autoeducaţiei (Sorin Cristea, 2009, p.79) 

Altfel, nerespectarea celor patru premise enumerate împiedică realizarea unei instruiri 

diferenţiate indiferent de contextul în care se realizează. Respectând premisele metodologice 

enumerate mai sus, devine posibilă atât diferenţierea internă, cât şi diferenţierea externă. 

Diferenţierea internă "se referă la adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ, în general a 

modului de organizare a activităţii didactice pentru a-i ajuta pe elevi să obţină un randament şcolar 

cât mai ridicat posibil". Diferenţierea externă "vizează orientarea şcolară şi profesională a elevilor" 

(I. T. Radu, 1978, p.14) 

Diferenţierea şi individualizarea rămâne o probă a viabilităţii proiectării pedagogice de tip 

curricular, pe circuitul obiective pedagogice deschise - conţinuturi pedagogice deschise - strategii 

de predare/învăţare/evaluare deschise, perfectibile în sensul unei creativităţi pedagogice superioare. 

Aceste demersuri întăresc construcția calității prin cele cinci competențe: a ști, a ști să faci, a ști să 

fii, a ști să fii în comunitate, a știi să devii. 
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2. Cunoaşterea elevilor, proiectarea pedagogică, îmbinarea formelor de organizare, 

metodologia variată - generatorii calității în procesul de învățare, sub semnul creativității: 

Cunoaşterea elevilor reprezintă o activitate de investigare ştiinţifică a resurselor existente la 

nivelul personalităţii obiectului educaţiei, activitatea proiectată şi realizată de subiectul educaţiei în 

mod independent sau cu sprijinul unor factori specializaţi. Această activitate urmăreşte realizarea 

unor scopuri pedagogice: 

 cunoaşterea nivelului de dezvoltare fizică, psihică şi socială a elevului, în raport cu 

standardele vârstei psihologice şi ale treptei şcolare 

 evidenţierea nivelului cunoştinţelor(informaţii de bază - strategii de cunoaştere - atitudini 

cognitive) 

 evidenţierea strategiilor de educaţie / instruire adaptate la situaţia concretă a fiecărui elev 

(Sorin Cristea, 1998, p. 78) 

În urma cunoaşterii elevilor trebuie evidenţiate anumite particularităţi după care se va proiecta 

instruirea diferenţiată: particularităţi psihologice intelectuale (competenţe cognitive în capacitatea 

de achiziţie, interpretare - aplicare - analiză - sinteză - evaluare critică a cunoştinţelor) şi 

nonintelectuale (trăsături de personalitate, temperament, aptitudini, atitudini volitive, caracteriale) și  

particularităţile mediului socio-cultural din care provine copilul: codul lingvistic (simplu, complex, 

reproductiv, inovator), tipul de socializare realizat, calitatea pedagogică a familiei, a grupurilor 

nonformale, a comunităţii educative. 

Diferenţierea instruirii valorifică două perspective de abordare a activităţii didactice 

dezvoltate la nivelul evaluării formative: perspectiva comportamentală, centrată pe performanţele 

elevilor, şi perspectiva cognitivă, orientată asupra competenţelor elevilor. Aceasta din urmă aduc în 

lumină strategiile de instruire adecvate. 

Acţiunea didactică începe cu sfârşitul ei, în sensul că, înainte de a trece la efectuarea propriu-

zisă a acesteia, profesorul îşi proiectează ceea ce urmează să realizeze - performanţele finale pe care 

le urmăreşte. Profesorul anticipează natura şi nivelul modificărilor ce trebuie produse în 

comportamentul elevilor săi, pe plan cognitiv, afectiv şi psihomotor. În funcţie de obiectivele 

propuse, el proiectează tipul cel mai adecvat al experienţei de învăţare ce urmează a fi realizată, 

elaborează metodologia. Metoda poate fi considerată în acest context " instrumentul de realizare cât 

mai deplină a obiectivelor sau sarcinilor de predare prestabilite"(Ioan Cerghit, 2006, p. 32). 

Această tendinţă de adaptare a metodologiei ca strategie a calității cunoaşte câteva tendinţe 

primordiale, în sensul că aspectele calitative se referă nu la modernizarea unor metode izolate, ci la 

concepţii metodologice de ansamblu: 

- reîntoarcerea la tradiţie, prin revigorarea unor metode clasice, consacrate; 

- promovarea metodologiei centrate pe elev; 

- atracţia învăţării prin descoperire; 

-obţinerea performanţei prin raţionalizare, adică prin metode riguros structurate; 

-deschiderea metodologiei la impactul noilor tehnologii informaţionale; 

Metodologia centrată pe elev caută să înlocuiască metodologiile uniformizatoare, aşa se naşte 

metodologia diferenţiatoare, de individualizare sau personalizare a procesului de instruire, "dar 

egală, prin şanse, cu a celorlalţi" (Ioan Cerghit, 2006, p.67). Aşa numitele metode activ-

participative presupun activarea unor operaţii de tipul celor de observare, identificare, comparaţie, 

opunere, clasificare, categorizare, organizare, explicare a cauzelor, corectare, formare a propriei 

opinii, etc., toate acestea în contextul situaţiilor de învăţare bine organizate. 

Despre metodele activ-participative şi despre cele interactive se spune că sunt, în general, 

nestructurate sau mai puţin structurate - ele se construiesc spontan - la polul opus se situează 

metodele structurate. Aici intervine din nou creativitatea profesorului, care adaptează demersurile 

didactice la particularitățile clasei de elevi. 
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Se observă că metoda este pusă în serviciul construcţiei cunoaşterii individuale (a 

cunoştinţelor), a producerii învăţării şi stimulării dezvoltării. Aşadar, diferenţierea se poate face la 

nivelul: 

- procesului de învăţare (prin valorificarea corelaţiei dintre resursele umane existente şi 

cerinţele programelor de instruire) 

- conţinutului învăţării (prin valorificarea corelaţiei dintre cerinţele programelor de instruire şi 

structura organizaţiei şcolare) 

- organizării învăţării în clase, pe grupe, subgrupe (prin valorificarea corelaţiei dintre structura 

organizaţiei şcolare şi resursele existente) / (Sorin Cristea, 1998, p. 107) 

     Diferențierea se poate realiza cu succes dacă intervine creativitatea cadrului didactic, 

demersul didactic căpătând consistență, personalitate și diversitate. Așadar se poate spune că 

metodologia didactică pendulează în învățământul actual între două exigențe: virtuozitate și 

creativitate. Creativitatea profesorului se va reflecta și în dezvoltarea creativității la elevi, deoarece 

o viață școlară activă, creatoare va conduce la o largă deschidere a copiilor spre activități 

productive, elevii vor fi stimulați să participe personal la fenomenele și experiențele vieții 

socioculturale. 

 

     3. Puncte de sprijin în proiectarea pedagogică, ca  strategie de instruire de calitate: 

3.1. Relaţia dintre instruire eficientă şi proiectare pedagogică este redată în Fig. 1. 

Pornind de la premisa că nu profesorul reprezintă resursa cea mai importantă pentru învăţare, 

ci elevul/elevii, este esenţial să se încurajeze participarea elevilor şi valorizarea resurselor fiecărui 

elev astfel încât el să poată arăta ceea ce ştie. Aşadar temelia instruirii diferenţiate este asigurată 

prin: 

 diferenţierea obiectivelor de învăţare (luând în considerare faptul că elevii dispun de 

niveluri diferite de cunoaştere şi înţelegere, că nu au acelaşi stil de învăţare şi nu vor învăţa în 

acelaşi ritm); 

 diferenţierea activităţilor de învăţare (iniţierea de activităţi care să ţină seama de stilurile de 

învăţare şi de preferinţele tuturor elevilor din grup); 

 diferenţierea evaluării (folosirea unor instrumente de evaluare variate, multiple, inclusiv 

instrumente care implica elevii în acţiuni de autoevaluare).    
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Instruire 

eficientă 

Diagnosticarea stării 

iniţiale a instruirii, 

capacitatea de 

învăţare şi motivaţia 

învăţării 

Proiectarea şi 

desfăşurarea activităţii 

de învăţare 

Evaluarea continuă şi 

periodică a progresului 

instruirii 

Asigurarea continuităţii şi 

eficienţei studiului 

independent 

 determinarea obiectivelor terminale ale 
ciclului de instruire 

 elaborarea şi aplicarea unui test predictiv 

 stabilirea unor programe compensatorii de 
recuperare / îmbogățire 

 proiectarea ştiinţifică a activităţii 
didactice 

 definirea obiectivelor învăţării 

 alegerea conţinuturilor 

 conceperea strategiilor de învăţare 
diferenţiată 

 elaborarea testelor de evaluare a 
progresului instruirii 

 transpunerea în practică în mod 
eficient a  proiectelor didactice 

 actualizarea ancorelor învăţării 

 prezentarea sarcinilor învăţării şi 
dirijarea învăţării până la obţinerea 
performanţelor 

 asigurarea conexiunii inverse 
 

 aplicarea şi valorificarea testelor 
formative de progres 

 aplicarea periodică a testelor sumative şi 
controlul asupra modului în care se 
integrează achiziţiile în structuri de lungă 
durată 

 propunerea unor tehnici de lucru 
care să contureze "arta de a învăţa", 
pentru a-i ajuta pe elevi să-şi formeze 
un stil eficient de muncă intelectuală 

Fig. 1 
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3.2. Structura strategiei didactice în concordanţă cu competențele propuse (Fig. 2): 

 
 

3.3. Proiectarea programelor compensatorii: 

Pentru a proiecta programe compensatorii trebuie avute în vedere anumite reguli: 

- scopul principal al acestor programe este acela de a anula lacunele intervenite în pregătirea 

elevilor; 

- proiectarea unor obiective ce privesc înlăturarea dificultăţilor, inconsecvenţelor, achiziţiilor 

nesigure. 

- identificarea cât mai rapidă şi reală a lacunelor care generează programul de recuperare; 

Pentru a defini totuşi programele compensatorii se poate urmări schema: 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

SARCINA DE LUCRU: 

Enunţ imperativ adresat 

elevilor în mod 

diferenţiat pentru a 

realiza prin acţiune 

obiectivul 

SITUAŢIA DE ÎNVĂŢARE: 

Cumul de condiţii 

asigurate elevului 

pentru a putea realiza 

sarcina conexă în 

minimum de timp şi cu 

maximum de satisfacţie 

a învăţării 

Expresii care desemnează NATURA 

SARCINII. 

Expresii care desemnează NIVELUL 

DE PERFORMANŢĂ scontat 

CONDIŢII INTERNE: 

mecanisme de învăţare, aptitudini, 

motivaţie etc. 

CONDIŢII EXTERNE: 

metode, materiale, mijloace, 

instrucţiuni, sprijin direct, 

îndrumări astfel organizate încât 

să declanşeze şi să întreţină 

condiţiile interne ale învăţării 

eficiente. 

Fig. 2 
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În Anexa 1 se poate vedea un model de program compensatoriu de recuperare. 

3.4. Metoda proiectelor (project method)  - ca metodă modernă ce solicită un grad înalt de 

creativitate din partea profesorului: 

Dincolo de teoretizarea acestei metode, trebuie amintită valoarea acestei metode în contextul 

educației moderne. Inițiată de J. Dewey, susținută și popularizată de W. Kilpatrick, metoda 

proiectelor a fost încă de la început fundamentată pe principiul potrivit căruia ”viața este o acțiune 

și nu o muncă la comandă”. Creativitatea profesorului în a profita didactic de această metodă nu 

poate avea decât efecte benefice pentru copii. Modul în care se adaptează proiectul și la vârste 

fragede ține tot de știința profesorului în a proiecta un demers valoros. Am amintit această metodă 

în special pentru că ea implică o viziune creatoare a profesorulu, asigurând deci calitate instruirii 

prin creativitate - subiectul acestei prezentări. În Anexa 2 se regăsește o aplicație practică, modul 

cum a fost utilizată această metodă într-un demers instructiv-educativ. 

Tot ce s-a prezentat anterior validează axiomele instruirii de calitate: structura de bază a 

instruirii de calitate, organizarea complexă a instruirii, planificarea curriculară a instruirii de 

calitate, realizarea-dezvoltarea permanentă a instruirii. 

Toate strategiile care stau la baza unei instruiri de calitate - fie că este cunoaşterea elevilor, 

proiectarea pedagogică, îmbinarea formelor de organizare sau metodologia variată - trebuie să fie 

concepute prin raţional şi creativ de către profesor. O bună cunoaştere din partea educatorului a 

instrumentelor instruirii va duce cu siguranţă la "deschiderea unor ferestre ale şansei de a învăţa" 

prin calitate în educație. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAME 

COMPENSATORII 

PROGRAM DE 

RECUPERARE 

PROGRAM DE 

ÎMBOGĂŢIRE 

Program de instruire 

suplimentar, desfăşurat 

simultan cu procesul de 

învăţământ, în vederea 

atingerii sau depăşirii 

standardelor de performanţă 

solicitate de programele 

şcolare. 

Program suplimentar destinat 

elevilor cu lacune esenţiale în 

instruirea anterioară, 

organizat în vederea atingerii 

performanţelor minimal 

acceptabile. 

Program suplimentar destinat 

elevilor capabili de 

performanţe superioare 

standardelor prevăzute în 

programele şcolare. 
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Anexa 1 

Plan de intervenție personalizat / recuperare 

DISCIPLINA: Matematică 

 CLASA: I 

 Numele elevului/elevilor: ............................................................... 

  

 Probleme identificate: 

 dificultăți în formarea și citirea numerelor naturale de la 20 la 100;  

 numărarea cu dificultate în intervale care nu încep cu un număr format numai din 

zeci; 

 ordonarea descrescător a unor numere date; 

  calculul operațiilor de adunare și scădere,  fără trecere peste ordin, în concentrul 20-

100. 

OBIECTIVE RESURSE STRATEGII EVALUARE 

să citească și să 

formeze numerele 

naturale de la 20 la 

100,  identificând cifra 

zecilor și pe cea a 

unităților 

 

 TIMP:  

- aproximativ 15’ 

pt. fiecare obiectiv 

în cadrul a 4 

întâlniri/săptămână, 

două săptămâni 

 MIJLOACE:  

- bețișoare grupate 

câte 10;  

- numărătoare; 

- jetoane cu 

numere naturale de 

la 20 la 100 și cu 

cifre, pentru a le 

putea forma; 

- fișe de lucru; de 

evaluare; 

- imagini suport 

pentru 

numărare/grupare; 

- jocuri de tip 

 METODE: exercițiul, 

problematizarea, 

      jocul didactic  

 FORME DE 

ORGANIZARE: 

- activitate individuală cu 

sprijin 

- individuală, 

- orală și 

scrisă, 

- formativă 

să numere corect 

crescător și 

descrescător în 

intervale date, trecând 

fără eroare la 

următoarea ,,zece"  

 METODE: exercițiul (de 

numărare crescător, apoi 

descrescător în același interval), 

joc didactic, conversația, 

explicația,  

 FORME DE 

ORGANIZARE: 

- activitate individuală; 

- activitate în perechi 

- individuală 

și în perechi,  

- orală și 

scrisă, 

- formativă 

să ordoneze 

descrescător numerele 

date, selectând 

numerele cu cifra 

zecilor mai mare, apoi 

comparându-le după 

 METODE: exercițiul, 

conversația, explicația, 

problematizarea, joc didactic, 

citirea selectivă 

 FORME DE 

ORGANIZARE: 

- individuală,  

- orală, 

- formativă 
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OBIECTIVE RESURSE STRATEGII EVALUARE 

cifra unităților ,,Loto" cu numere 

(fructe, animale, 

jucării); 

- recompense 

(figurine, ștampile 

etc.). 

- activitate individuală; 

- activitate pe grupuri mici; 

- activitate frontală. 

să efectueze 

operații de adunare și 

scădere în concentrul 

20-100, fără trecere 

peste ordin, 

adunând/scăzând 

unități din unități și 

zeci din zeci 

 METODE: exercițiul, 

conversația, explicația, 

problematizarea, joc didactic, 

      algoritmizarea  

 FORME DE 

ORGANIZARE: 

- activitate individuală cu 

sprijin 

- individuală, 

- orală și 

scrisă, 

- formativă 
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SCHIȚA UNUI  PROIECT TEMATIC: 

 
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Tatu Paula 

Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian”, Constanța 

Tema generală: Persoana 

Tema proiectului: Cine sunt eu? 

Clasa: a III-a 

Argument: interesul elevilor pentru autocunoaștere 

Locul de desfășurare: sala de clasă, cabinetul medical al școlii, terenul de sport. 

Resurse materiale: aparatură audio-video, CD cu muzică diversă, acuarele, carioci, hârtie 

colorată, enciclopedii, albume de artă, fișe de lucru, volume de poezii, antologii de texte literare, 

ziare, reviste, cântar, mingi, coardă, cronometru, căști pentru audiție, mulaje cu corpul omenesc. 

Resurse umane: elevii clasei a III-a, asistentul medical al școlii. 

Resurse bibliografice: 

1. Cerghit, Ioan (2006) - ”Metode de învățământ”, Editura Polirom, Iași. 

2. Cristea Sorin (2009) - ”Studii de pedagogie generală”, E. D. P., București. 

3. Lemeni, Gabriela (2005) - ”Consiliere și orientare, activități pentru clasele I - IV”, Editura 

ASCR, Cluj-Napoca 

4. Chirițescu,Dorina, coord., (2005) - ”Educație civică, ghidul învățătorului”, Editura Atelier 

Didactic, București. 

5. Stan, Emil (2008) - ”Managementul clasei”, Editura Aramis, București 

 

Obiectiv-cadru: Dezvoltarea și manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor și 

exprimării opiniilor în ceea ce privește activitatea grupurilor din care fac parte 

Obiective de referință: 

Limbă și comunicare: să manifeste atenție față de interlocutor în diferite situații de 

comunicare; să citească în mod conștient, corect, fluent și expresiv un text cunoscut; să redacteze 

texte de mică întindere, ținând seama de părțile unei compuneri; 

Matematică și Științe: să efectueze operații de adunare și scădere cu numere mai mici de 

1000, cu și fără trecere peste ordin; să rezolve și să compună probleme; să manifeste un 



146 

 

comportament adecvat în relațiile cu colegii dintr-un grup de lucru în cadrul activităților practice de 

rezolvare de probleme; să indice asemănări și deosebiri dintre corpuri pe baza unor observații 

proprii; 

Om și societate: să recunoască și să descrie înțelesul unor termeni specifici limbajului civic; 

să exprime oral și în scris enunțuri simple cu referire la situații diferite de viață cu conținut civic. 

Arte: să manifeste interes, cooperare, voință în cadrul activităților de cântare; să asocieze 

tehnici de lucru adecvate materialelor selectate; 

Tehnologii: să aprecieze calitatea produsului finit raportat la proiectul inițial; să alcătuiască un 

plan de lucru pentru a realiza un produs; 

Inventar de probleme: 

Ce știu? 

- ce este o persoană? 

- deosebiri și asemănări între persoane; 

- ce sunt trăsăturile fizice și ce sunt 

trăsăturile morale; 

- date de identificare a propriei persoane: 

nume, vârstă, sex, religie, cetățenie. 

Ce nu știu și vreau să aflu? 

- ce deosebește propria persoană de persoanele 

din grupul școlar din punct de vedere fizic, 

moral, al aptitudinilor, talentelor și pasiunilor; 

- descoperirea unor preferințe muzicale; 

- descoperirea unor preferințe literare; 

- drepturi ale copilului; viața unor persoane din 

lumea întreagă; 

- cum reacționez în anumite situații? 

- cum mă văd ceilalți? 

- care sunt punctele tari ale persoanei mele? 

- informații științifice despre diversitatea 

oamenilor; 

 

Centre de interes: 

1. Limbă și comunicare: diversitate literară; ”zona” povestitorului; centrul de creație; ”zona” 

cititorului. 

2. Matematică și Științe: cercul rezolvitorilor de probleme; măsurare, comparație, ordonare 

de informații; probe practice; înregistrare date; 

3. Arte: ”zona” audițiilor; centrul de interpretare; centrul de pictură; centrul de studiu / 

oameni de artă; 

4. Tehnologii: centrul de gospodărie; centrul cu materiale din natură; centrul designerilor;  

Scrisoare către părinți: 

     Stimați părinți, în perioada .... elevii clasei a III-a și-au manifestat dorința de a derula un 

proiect tematic ”Cine sunt eu?”, deoarece dorința de autocunoaștere este tot mai evidentă în 

relațiile dintre ei. Acest lucru nu poate fi decât benefic, atât pentru ei ca mici personalități, dar și 

pentru dumneavoastră, fiind o cale de îmbunătățire a relației copil / părinți.  

     În scopul derulării  acestui proiect  cu rezultate optime, vă informez că elevii vor participa 

la activitățile din programul atașat, și vă rog, de asemenea, de a vă exprima acordul / dezacordul 

în ceea ce privește participarea copilului dvs. ... 

Finalizarea proiectului: realizarea unui eseu ”Cine sunt eu?”; realizarea unui portofoliu cu 

activități preferate; citirea eseului în cadru festiv, întâlnire părinți - elevi; realizarea unui lapbook. 
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UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE 

 LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

P.Î.P. Zamfir Simona-Mariana 

Liceul Teoretic  ,,Lucian Blaga” Constanţa 

 

Învăţătorul trebuie să-l ajute pe elev să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile 

intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi emoţiile. Pentru aceasta el este 

solicitat continuu, să promoveze învăţarea eficientă, participativă, activă şi creative. 

Interactivitatea are la bază relaţiile reciproce şi se referă la procesul de învăţare activ în cadrul 

căruia, cel care învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma în una nouă, personală. În 

sens constructiv, cel ce învaţă reconstruieşte sensuri prin explorare, fiind propriu initiator şi 

organizator al experienţelor de învăţare. 

Principiile care stau la baza metodelor interactive la clasele mici sunt: 

 Elevii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări. 

 Scopurile instruirii sunt discutate, negociate şi nu impuse. 

 Sarcinile de învăţare solicită informaţii transdisciplinare şi analize multidimensionale. 

 Evaluarea este mai puţin criterială şi mai mult reflexive, integrând metode alternative. 

 Sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme. 

Învăţarea interactiv-creativă nu se opune învăţării clasice, ci este o nouă calitate a acesteia, 

apărută din necesitatea ţinerii pasului şcolii cu noile transformări în viaţa şi activitatea social-

umană. Punând accentul pe învăţare prin cercetare – descoperire, pe învăţare prin efort propriu, 

independent sau dirijat, pune accent mai ales pe echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire şi 

imaginaţie creatoare.  

Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a gândirii 

divergente, a atitudinii creative şi active în şcoală, pot fi considerate următoarele: 

 Încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări. 

 Limitarea constrângerilor. 

 Stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi dezbateri (elev-elev, învăţător-elev). 

 Activizarea elevilor prin solicitarea lor de a opera cu idei, concepte, obiective. 

 Cultivarea independenţei şi a spontaneităţii. 

 Stimularea spiritului critic-constructiv, a capacităţii de argumentare şi de căutare a 

alternativelor. 

 Posibilitatea de a contesta lămuritul şi nelămuritul în lucruri şi fapte. 

 Dezvoltarea capacităţii de organizare de material, de idei, prin întocmirea unor portofolii 

asupra activităţii proprii. 

 Educarea de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări neobişnuite despre lucruri 

obişnuite. 

Lecţia de predare-învăţare devine o aventură a cunoaşterii, în care copilul participă activ, 

după puterile proprii. Rolul învăţătorului constă în cel de stimulare şi dirijare. El trebuie să participe 

alături de elev, să servească drept model în legăturile interpersonale, să-i îndrume cum să-şi 

folosească timpul, spaţiul, materialele. 

Scenariu didactic - Clasa Pregătitoare  

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică: ,,Jocuri si jucării” 

Tema: Adunarea şi scăderea cu 1 

Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare 
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Competenţe specifice:   

1.4- Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/ extragerea a 1-5 

elemente dintr-o mulţime dată; 

Obiective operaţionale: 

Cognitive : 

 O1 - să efectueze corect operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la 10 (cu  

         suport intuitiv); 

O2 – să utilizeze corect terminologia specifică operaţiilor de adunare şi scădere; 

O3 – să rezolve corect probleme ce presupun efectuarea unor operaţii de adunare sau scădere     

         cu 1; 

O4 – sǎ alcătuiasca mulţimi de elemente după criteriile date; 

Motrice: 

OM1: -să adopte o poziţie corespunzătoare în bancă pe tot parcursul lecţiei;  

OM2 -să mânuiască corect instrumentele şi materialele de lucru; 

Afective:  

OA 1- manifestarea unei  iniţiative  şi  a unei  atitudini  degajate în  comunicarea  orală;  

           curajul  de  a  solicita  intervenirea  în  actul  comunicării; 

OA3- mobilizarea în vederea rezolvării sarcinilor propuse. 

  Resurse: 

I. Metodologice  

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul didactic, exercitiul 

b) Mijloace de învăţământ : auxiliare, ilustraţii, markere, fişe, laptop, videoproiector,    

              CD, plansa- Intalnirea de dimineata, jetoane 

c) Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe 

II. Temporale 

             O oră are o durată de 50 minute.  

III. Umane: 24 elevi 

 

 

IV. Bibliografie:   

1. D. Ana, D. Logel      - ,, Metodica predării matematicii”, Ed. Carminis 

2. Programa şcolară pentru disciplina “Matematică şi explorarea mediului”, clasa 

pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013 

3. Cd  -prezentare Power Point 
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Desfăşurarea activităţii 

Secvenţe 

didactice 

O

Obi-ec-

tive  

Activităţi de învăţare 

 

Strategii didactice 

Tem-

porale 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de învăţă 

mânt 

Forme de 

organizare 

Evaluare  

 

Moment 

organizatoric 

 Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. 

 Pregătirea materialului didactic necesar bunei desfăşurări a 

activităţii. 

1 min 

 

Conversația 

 

 Frontal  

 

 

Întâlnirea de 

dimineaţă 

 Salutul specific, stabilirea zilei săptămânii, a datei şi lunii 

în care suntem. 

Numirea elevilor absenţi. 

4 min Conversația 

 

Cale

nda-rul 

naturii 

Frontal  

 

 

Reactualiza-

rea 

cunoştinţelor 

 Rog elevii să numere crescător şi descrescător în 

concentrul  0 la 10. 

Care sunt vecinii numărului 3? 

-  Dar vecinii numărului 9? 

3 min Conversatia 

Exercitiul 

 Frontal Proba orala 

 

Captarea 

atenţiei 

 Propun un joc: „Ce jucarie vreau sa fiu?” 

Fiecare copil va ridica mana pentru jucaria preferata, 

argumentam si numaram. 

5 min Conversaţia 

 

Joc didactic  

 Frontal  Observare 

sistematică 

frontală 

Anunţarea 

temei 

     Voi anunţa copiii că întâlnim aceste operatii in fiecare zi 

din viata noastra,cand mergem la cumparaturi, cand ne jucam 

cu prietenii nostri etc. Astăzi vom repeta aceste operatii, iar 

prietena noastra, Numaratoarea, ne va ajuta.  

Va trebui să fim atenţi şi să rezolvăm toate probele pe care 

le vom întâlni.  

1 min Conversatia  Frontal  

 

Consolidarea 

cunoştinţelor 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O1 

Lecţie interactivă 

Cu ajutorul prezentării power point vom rezolva câteva 

probleme, rezolvările le vom scrie atât în caiet, cât şi la tablă. 

Ne vom ajuta şi de numărătoare sau beţişoare. 

Propun rezolvarea unor exerciţii de adunare şi scădere 

folosind jetoanele primite pe care sunt imprimate diverse 

jucarii. 

- Aşezaţi pe măsuţă cinci masinute şi o papusa. Căte jucarii 

20 min 

 

Conversaţia 

 

Observa 

rea dirijata 

 

Explicaţia  

 

Exercitiul 

Prezenta-

re ppt. 

Numara-

toare  

Betisoare 

 

Jetoane cu 

jucarii 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică 

frontală 
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O2 

O3 

sunt în total? 

-Daca asezam la un loc toate papusile si oferim una 

colegului de banca, cate papusi ne mai raman? 

Munca 

individuala 

  

 

 

 

Obţinerea 

performan- 

ţei 

 

O4 

      Împreună cu colegul de bancă vor forma mulţimea 

păpuşilor şi cea a maşinuţelor alcătuită din jetoanele ambilor 

copii.Le vor lipi pe fişa dată. La fiecare mulţime scriem 

numărul lor. Rezolvă în perechi celelalte cerinţe ale fişei. 

12 min Joc didactic 

 

Munca în 

echipă 

 

Fişa de 

lucru 

Activitate 

în perechi 

Evalua- 

rea conduitei 

în grup  

 Asigurarea 

feed-back-

ului 

O1 Întreb elevii cu ce operaţii matematice am lucrat. 

Rog elevii să alcătuiască şi ei sarcini asemănătoare cu cele 

de astazi. 

3 min Conversatia  Frontal  

Încheierea 

activităţii 

 Se apreciază elevii pentru activitatea desfăşurată. 1 min    Apreciere 

verbală 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Neacşu, I. - ,,Instruire şi învăţare”, E. D. P., Bucureşti, 1999 

2. Sălăvăstru, D. - ,,Psihologia educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi, 2004
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COMPORTAMENTUL ELEVULUI CREATIV 
 

Prof. Manolescu Camelia Mihaela  

Liceul tehnologic „Anghel Saligny” Brăila 

 

Fiecare copil este un miracol. Fiecare copil poate fi creator şi poate rămâne creator şi ca adult.  

Nu este uşor să te dezvolţi în spiritul creativităţii.Se ştie că fiecare dintre noi trebuie să-şi 

găsească propriile căi prin care să-şi valorifice optim energiile creative. 

Creativitatea este imposibilă în absenţa flăcării interioare. Atâta vreme cât există această 

flacără, oricine poate să fie creativ. Creativitatea nu este apanajul oamenilor ,,dotaţi” şi ,,talentaţi”, 

deşi aceştia ar putea să aibă un potenţial mai mare, din care să decurgă un spirit creativ mai 

puternic. Creativitatea poate să fie şi ar trebui să fie o parte din viaţa cotidiană a copiilor şi a 

adulţilor. 

Comportamentul elevului creativ în timpul lecţiilor: înţelege lecţiile, prelucrează materialul şi 

se poate detaşa de informaţie, expunând-o într-o manieră personală, răspunde la întrebări ,,pe sărite” 

şi face orice fel de sinteze, pe orice criterii şi oricât de ample: pune întrebări sâcâitoare profesorului 

sau vine cu propriile explicaţii asupra fenomenelor, uneori aberante; are alte preocupări în timpul 

orelor – desenează, citeşte, visează, se agită, nu se face agreat de profesor, întrucât îi perturbă lecţia 

şi-i consumă timpul cu întreruperile sale, în activităţile pe grup problematizante colegii fac front 

comun împotriva lui, căci vine cu idei ,,nelalocul lor”. În recreaţii, elevul cu nivel ridicat al 

creativităţii vrea să ştie tot ce se petrece – este curios; vine cu soluţii neobişnuite – este original; 

plin de sine, încrezut; povesteşte ,,istorii” mai mult sau mai puţin adevărate – este imaginativ, 

fantezist; veşnic preocupat de ceva – este activ; îi place să organizeze jocuri în curtea şcolii – are 

iniţiativă şi este dominator; găseşte utilizări neobişnuite ale obiectelor, este în stare să se amuze cu 

lucruri simple în moduri ingenioase – este ,,neserios” şi copilăros. În activităţile extraclasă şi 

extraşcolare, în familie, copilul creativ este perseverent şi tenace până la încăpăţânare; cu spirit de 

observaţie; manifestă ,,nemulţumire creatoare” permanentă; propune mereu ceva spre îmbunătăţire; 

este curios, cu tendinţa de informare, are interese multiple – simultane sau succesive – manifestate 

în activităţi-pasiune de tip ,,hobby”; apare ca ascendent – are tendinţa de a-i domina pe ceilalţi; are 

un fond emoţional bogat, este sensibil, trăieşte intens; are încredere în sine şi locus-ul intern al 

evaluării, care-i permite să suporte ,,minoritatea de unu” faţă de ceilalţi; se autoapreciază destul de 

corect; nu-l deranjează situaţiile neclare – tolerează ambiguitatea şi o valorifică; nu se mulţumeşte 

cu prima formă a produsului activităţii sale, îl îmbunătăţeşte şi cizelează – este ,,rezistent la 

închidere”; preferă tovarăşi de joacă de alte vârste, mai mari sau mai mici; în copilăria mică a avut 

un tovarăş de joacă imaginar, de obicei joacă în piese de teatru. 

Activităţile/perioadele neevaluate vor fi anunţate clar la început şi învăţătorul va face eforturi 

pentru a nu strecura nicio nuanţă evaluativă în aprecierile sale, cu atât mai puţin îi va fi interzisă 

utilizarea performanţelor elevilor pentru evaluarea şcolară. Toţi copiii trebuie lăudaţi, idividualizat, 

pentru încercare cel puţin, dacă nu pentru reuşită. Este imposibil ca un elev să nu ofere învaţătorului 

un motiv, cât de mic, pentru încurajare şi recunoaşterea individualităţii sale. În aceste situaţii nu se 

vor sancţiona lacunele specifice instruirii, ca erorile, forma grafică, greşelile de ortografie. 

 Metoda brainstorming este cunoscută de orice cadru didactic şi prezentată în majoritatea 

lucrărilor care tratează metodele de creativitate. 

Autoevaluarea va fi guvernată de două preocupări: formarea capacităţii de evaluare a 

propriilor producţii, de identificare a criteriilor şi a standardelor de valoare, pe de o parte, şi 

cultivarea încrederii în sine, a sentimentului unicităţii, a locus-ului intern al evaluării, care îi va 

permite copilului şi ulterior adultului să se exprime liber aşa cum este el şi să înfrunte opinia 

publică de regulă nefavorabilă unui produs creativ (nonconformist, care ameninţă status-quo-ul). 

Trebuie să ţinem cont de faptul că personalitatea copilului nu este structurată definitiv. 

Funcţiile sale sunt în formare, în timp ce unele sunt exacerbate, dată fiind iminenţa adolescenţei 
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plină de asimetrii. E normal să ne aşteptăm ca indicatorii de personalitate relativ bine conturaţi în 

cazul adultului să apară în germene la elevi. 

 Se ştie că munca este mijlocul de manifestare a potenţialului creativ. Specificul muncii 

elevului este învăţarea, activitatea şcolară. Prin urmare, este de aşteptat să circumscriem anumite 

conduite proprii acestei activităţi şi acestei vârste, prin care să putem diagnostica potenţialul creativ. 

 În cazul elevilor, important nu este ca produsul să fie original, ci ca procesele intime care   l-

au precedat să fie similare cu ale adultului foarte creativ. 

 E.P. Torrance enumeră următoarele conduite drept indicatori ai creativităţii şcolarului: îşi 

poate ocupa timpul fără a fi stimulat; preferă să se îmbrace în mod deosebit; merge dincolo de 

sarcinile trasate; e în stare să se amuze cu lucruri simple în moduri ingenioase; întreabă insistent ,,de 

ce” şi ,,cum”; îi place să organizeze jocuri în curtea şcolii; îi place să povestească despre 

descoperirile şi invenţiile sale; găseşte utilizări neobişnuite ale jucăriilor; nu se teme să încerce ceva 

nou; desenează în caietul său în timp ce profesorul dă indicaţii sau ţine lecţia; foloseşte toate 

simţurile în observaţie. 

 În accepţia ei modernă, ca o ,,aptitudine generală care contribuie la formarea capacităţilor şi 

la adaptarea cognitivă a individului la situaţii noi”, inteligenţa comportă aspecte fundamentale care 

sunt tot atât de reprezentative şi în creativitate: capacitatea de restructurare sau de reorganizare a 

sistemului de cunoştinţe şi reguli învăţate, caracterul euristic al strategiilor de rezolvare, care 

asigură producţiei intelectuale un caracter divergent şi caracterul flexibil sau plastic al restructurării. 

Această ultimă trăsătură a inteligenţei este definitorie în creativitate, însă în dependenţă de atitudini. 

Profesorul creativ ştie cum să folosească întrebările. Fiecare act creativ începe cu întrebări, 

dar acestea trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri predeterminate şi îndeosebi să 

fie întrebări care să nu reclame o expunere a faptelor. Întrebarea operaţională provoacă conduita 

creatoare, pentru că ea duce la explorare, dezvoltă curiozitatea şi stimulează tendinţele implicate în 

acestea. 

Aşteptarea evaluării poate submina creativitatea unui copil. 

Interesant, cercetătorii au descoperit că, în cazul sarcinilor foarte directe (cum ar fi alegerea 

căii drepte şi uşoare prin labirint), recompensa ajută la sporirea rapidităţii de a găsi rezultatul şi a 

calităţii acestuia. Dar în cazul sarcinilor care presupun o intuiţie adâncă şi rezolvarea unor probleme 

complexe, recompensa stă în calea realizării acestora. 

Atitudinile profesorului 

 Cercetările arată că tendinţa profesorului de a controla poate avea un impact semnificativ 

asupra motivaţiei intrinseci a copiilor. În urma unui studiu a reieşit că subiecţii – copii- prezentau 

niveluri scăzute de motivaţie dacă erau controlaţi de profesori şi niveluri înalte dacă li se dădea mai 

multă autonomie. Deci ne-am putea aştepta ca în clasele cu profesori care au tendinţa de a păstra un 

control strict nivelul de creativitate să fie mai slab. 

 Majoritatea profesorilor cunosc studiile clasice care demonstrează ,,efectul Pygmalion”: 

unor învăţători li s-a spus că anumiţi elevi din clasa lor vor realiza ,,progrese remarcabile” în 

privinţa performanţelor intelectuale în cursul anului şcolar. De fapt, numirea elevilor respectivi nu a 

avut nici o bază: numele lor au fost alese la întâmplare de către experimentatori. Totuşi, în mod 

surprinzător, aceşti elevi au realizat progrese intelectuale până la sfârşitul anului. Mai târziu, 

cercetătorii au descoperit faptul că acelaşi tip de progrese apar şi atunci când profesorii se aşteaptă 

la o ameliorare a creativităţii copiilor. 

 Una dintre lecţiile cele mai importante învăţate de la mişcarea ,,clasa deschisă” este forţa 

pozitivă a instrucţiei individualizate. Elevii învaţă mai bine dacă nivelul şi ritmul programei se 

adaptează după puterile şi slăbiciunile lor. Stilurile de învăţare ale copiilor sunt cel puţin la fel de 

diferite ca şi stilurile lor vestimentare, dar mult mai puţin supuse schimbării. 

 Caracteristica cea mai importantă a instrucţiei individualizate este aceea că se construieşte 

pe baza intereselor şi a experienţelor unice ale unui anumit copil. Să spunem că Eric vine la şcoală 

extrem de entuziasmat de vizita făcută în timpul weekend-ului la Muzeul de istorie naturală. Dacă i 

s-ar permite să scrie în compunerea săptămânală despre fosilele văzute acolo, cu siguranţă 
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compunerea lui va fi mai bună şi mai creativă decât dacă ar trebui să scrie, ca tot restul clasei, 

despre cine ştie ce subiect ,,bun pentru toţi”. Deprinderile lui de a scrie o compunere ar cunoaşte o 

dezvoltare identică, dar motivaţia sa intrinsecă s-ar înălţa până la cer. 

 În plus, clasa trebuie să fie cât mai stimulatoare din punct de vedere vizual (fără a distrage 

atenţia!). Elevii ar trebui să vadă în jur o multitudine de produse, materiale şi scene. Şi acestea 

trebuie să fie realizate şi amenajate de ei înşişi. Toţi copiii trebuie să contribuie cu desene, mici 

tablouri, produse literare (eseuri) la decorarea clasei. Copiilor trebuie să li se permită să-şi aleagă 

singuri producţiile pe care doresc să le afişeze şi să le schimbe dacă vor. 

 Aplicaţii: 

1. Părinţii copiilor foarte creativi 

Atitudini 

Respect opiniile copilului meu şi îl încurajez să şi le exprime. 

Cred că un copil ar trebui să aibă timp să gândească, să viseze cu ochii deschişi şi chiar să fie leneş. 

Îmi las fiica să hotărască singură. 

Eu şi copilul meu ne petrecem timpul împreună, într-o atmosferă caldă şi intimă. 

Îmi încurajez copilul să fie curios, să exploreze şi să-şi pună întrebări. 

Mă asigur că fiica mea ştie că apreciez ceea ce încearcă sau realizează. 

Ce fac aceşti părinţi când încearcă să-şi înveţe copiii ceva ? 
Încurajează copilul. 

Îi oferă căldură şi sprijin. 

Acţionează în vederea dezvoltării Eu-lui copilului. 

Par încântaţi de ceea ce au de făcut. 

Se bucură să fie împreună cu copilul. 

Susţin şi încurajează copilul. 

Laudă copilul. 

Sunt capabili să stabilească o bună relaţie de lucru cu copilul. 

Încurajează copilul să se descurce independent. 

2.Panoul marilor idei trăznite 

În prima zi de şcoală, această clasă arăta exact la fel cu celelalte – cu o diferenţă esenţială. Pe 

peretele estic, în loc de un mesaj de genul BINE AŢI VENIT LA ŞCOALĂ sau de o scenă de 

toamnă, panoul nu conţinea absolut nimic. Deasupra stătea scris, cu litere strălucitoare: PANOUL 

MARILOR IDEI TRĂZNITE. Profesoara îi anunţă pe copii că acela este locul în care oricare elev 

din clasă – inclusiv ea – îşi va afişa ideile, sugestiile, desenele, poveştile, poemele, fotografiile etc.-, 

oricât de îndrăzneţe ar părea. Ea le explică faptul că acestea sunt cele mai bune idei pe care le pot 

avea membrii clasei, cele mai bune lucruri pe care le pot face. Panoul, spune ea, este locul unde se 

manifestă cu adevărat spiritul creator. 

Există numai două reguli. În primul rând, orice lucrare afişată va purta numele persoanei care 

a făcut-o şi data. În al doilea rând, sunt excluse temele violente, obscene şi răutăcioase. În afară de 

acestea, merge orice! Profesoara le spune copiilor că, atunci când panoul se va umple, ea va începe 

să scoată lucrările care au stat acolo cel mai mult şi le va înapoia proprietarilor. 

3. Exerciţii creative de grup şi individuale    

 Găsiţi 4 titluri pentru cântece noi cu tema ,,apărarea libertăţii”. 

 Găsiţi pentru un copil de 8 ani 10 forme de a se amuza utilizând imaginaţia lui, într-o zi de 

iarnă friguroasă când nu se poate ieşi. 

 Numiţi 5 invenţii utile neinventate încă. 

 Găsiţi 6 mijloace inedite pentru a întări spiritul de echipă al unei clase, al unui birou, al unei 

echipe dintr-o uzină. 

 Sugeraţi 3 mijloace de a face mai spectaculoasă ceremonia de acordare a premiilor şcolare. 

 Sunteţi faţă în faţă cu un necunoscut. Enumeraţi 6 introduceri în subiect, interesante, dar care să 

nu dea loc la controverse. 
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 Copiii de la scara blocului s-au obişnuit să se joace numai pe palier. Ce aţi face pentru a-i 

dezobişnui ? (A.S.) 

 Purtatul bastonului nu mai e la modă. Ce aţi face pentru a-l lansa din nou ? 

 Ce jocuri inedite aţi putea imagina dacă ar trebui să organizaţi recreaţiile: copiilor de şcoală 

primară, studenţilor ? 

 Ce titluri senzaţionale puteţi da într-un ziar pentru:  

a. Doi colegi se întâlnesc la un colţ de stradă; 

b. O bătaie cu bulgări; 

c. Jucăria unui copil; 

d. O pălărie ?  

 Câinele vecinului ia obiceiul să transforme straturile dv. de flori în pasaj. Ce veţi face ca să-l 

împiedicaţi ? 

 Inventaţi noi mijloace de a amuza copiii sub 10 ani. 

 Descrieţi un magazin de dulciuri care ar avea succes, dar care va fi diferit de orice alt magazin 

de acest gen existent în prezent. 

 Ce veţi face dacă vi s-ar cere să ţineţi o conferinţă la un cămin cultural dintr-un sat de  

      munte? Ce subiecte aţi alege ? 

 Stabiliţi o listă de subiecte şi distracţii pe care le puteţi recomanda tinerilor de 12-19 ani cu 

ocazia unei excursii de o zi. 

 Sugeraţi cel puţin 6 idei pentru a face mai agreabilă o sală de clasă şi a favoriza astfel o mai 

bună muncă şcolară. 

 Ce idei aţi putea sugera pentru a ajuta o mamă să-şi convingă copilul să-şi facă ordine zilnic în 

cameră ? 

 Care din obiectele următoare ar fi cele mai susceptibile de a produce un incendiu: un stilou, o 

ceapă, un ceas de buzunar, un bec electric ? 

 Presupuneţi că aveţi copii care neglijează datoriile pentru a privi la televizor. Enumeraţi 6 

mijloace de a rezolva această problemă. 

 Enumeraţi 6 scopuri personale susceptibile de a crea un viguros stimulent pentru a-ţi mări 

propria creativitate. 

 Scrie cuvântul ,,mamă”. Dedesubt notează primul cuvânt la care te face el să te gândeşti. 

Repetă această operaţie cu al doilea cuvânt şi cuvintele următoare până la 6 cuvinte. Identifică legea 

de asociere care te-a ghidat de la un cuvânt la altul. 

 Gândeşte-te la diverse jocuri de societate (ghicitori, anecdote, cuvinte încrucişate etc.); sugerează 

o nouă formă pentru unul din ele. 

 Compune câteva versuri (un catren, spre exemplu), referitoare la fiecare din cuvintele următoare: 

joc (scund), agil, Iaşi. 

 Enumeră 6 profesii pentru care socoteşti că eşti dotat. Alege din ele pe aceea pentru care crezi că 

eşti mai bine adaptat. De ce ? 

 Imaginează 10 forme de a-ţi petrece timpul liber când rămâi singur în timpul unei seri. 

 Încearcă să redai o povestire printr-o suită de desene în genul ,,povestirilor fără cuvinte”. 
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ABORDAREA INTEGRATĂ A CONŢINUTURILOR  

PRIN STUDIU TEMATIC 
 

                                                                              Prof. înv. Primar Jagura Olimpia 

                                                                               Şcoala Gimnazială nr. 37, Constanţa 

 

Abordarea integrată a conţinuturilor didactice poate fi realizată în cadrul unui studiu tematic, 

fiind o modalitate eficientă de declanşare a motivaţiei intrinseci. El presupune explorarea unei idei 

interesante legate de mai multe domenii de cunoaştere, stimulează curiozitatea, interesul pentru 

cunoaştere, creativitatea, obligând copilul să iniţieze şi să dezvolte relaţii de comunicare şi de 

socializare, adaptându-se mai uşor la mediul şcolar. 

Am desfăşurat diferite activităţi la clasa pregătitoare ( arte vizuale şi abilităţi practice, muzică 

şi mişcare), în cadrul studiului tematic “Parada anotimpurilor” şi am aplicat strategii ludice 

adaptate la noul curriculum care au contribuit la dezvoltarea imaginaţiei, la formarea deprinderilor 

artistico-plastice şi, implicit la socializare. 

În elaborarea noii programe pentru clasa pregătitoare s-a ţinut cont de tendinţele actuale în 

pedagogie, a învăţării integrate care se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină 

dezvoltarea concomitentă a unor domenii, în loc să se concentreze pe un aspect izolat, lucru nefiresc 

pentru dezvoltarea copilului. Predarea tematică se face în aşa fel încât să reflecte legăturile dintre 

mai multe discipline şi conexiunile lor de viaţă. Crearea unei ambianţe bine organizată încurajează 

copiii să exploreze, să aibă iniţiative şi să creeze. 

Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă binefăcătoare asupra 

copiilor. Trebuie să-i învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim al 

naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. Prin crearea unui mediu estetizant, 

frumosul pătrunde ca un sentiment binefăcător în cele mai adânci zone ale vieţii sufleteşti, 

răscoleşte emotivitatea, sensibilizează, înviorează. 
Menirea noastră, a dascălilor, este de a forma şi dezvolta personalitatea copiilor prin frumosul 

existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori şi creatori de frumos. Elevii exprimă prin 

limbajul plastic ceea ce, de multe ori, nu pot exprima în cuvinte. Ei au pătruns în frumuseţea naturii 

fie prin contactul direct, fie prin intermediul muzicii, picturii sau literaturii. 

Acest studiu tematic pune accentul pe caracterul formativ şi practic-aplicativ al activităţii 

copiilor, precum şi antrenarea lor în acţiuni de observare, de cercetare, de percepere şi redare a 

frumosului din mediul înconjurător, dezvoltând abilităţi, aptitudini şi capacităţi psiho-motrice şi 

creative. 

Obiectivele pe care mi le-am propus au vizat: 

 Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 

caracteristicile fiecărui anotimp; 

 Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile 

să aprecieze frumosul şi viaţa; 

 Formarea simţului şi gustului estetic; 

 Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 

 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 

O altă componentă a situaţiei motivaţionale create de învăţarea prin studiu tematic este jocul, 

activitate puternic motivată, deoarece motivul acţiunii constă nu în rezultatul acestuia, ci în procesul 

însuşi care asigură copilului o senzaţie de plăcere. Am dedus că performanţele obţinute de elevi s-au 

datorat solicitărilor ludice care au strânse legături cu motivele afective. 
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COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE  ÎNVĂŢARE 

 

1. Exprimarea ideilor şi trăirilor 

personale în aplicaţii simple, 

specifice artelor vizuale 

- realizarea de aplicaţii ce au la bază iniţiative spontane, 

atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi instrumente 

diverse la centrul de arte; 

- realizarea unor compoziţii individual/ în perechi/ în grup, 

folosind culori la alegere şi tehnici improvizate. Exemplu: 

stropire, suflare, ştampilare, amprentare cu frunze, legume, 

fructe, obţinerea formelor spontane prin presarea hârtiei, 

dactilopictura, modelaj, decolorare cu pic etc. 

- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în 

aplicaţii/ compoziţii liber alese; 

- realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi şi 

explicarea alegerilor făcute ( exemplu: Decorez un globuleţ  

pentru prietenul meu deoarece....) 

 

2. Realizarea de aplicaţii / 

compoziţii / obiecte / construcţii 

simple, pe baza interesului direct 

- realizarea de construcţii libere, spontane atunci când li se 

pun la dispoziţie materiale şi instrumente diverse la centrul 

de arte; 

- utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 

răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj 

în funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor; 

- confecţionarea de jocuri şi jucării simple 

3. Participarea la activităţi 

integrate adaptate nivelului de 

vârstă, în care se asociază 

elemente de exprimare vizuală, 

muzicală, verbală, kinestezică 

- realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de 

exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică 

(Exemplu: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen sau 

prin cântec, ilustrarea mişcării sugerate într-un tablou etc.) 

- punerea în scenă a serbărilor tematice specifice 

anotimpurilor 

 

4. Cântarea în colectiv, 

asociind mişcarea sugerată de 

text 

- exersarea asimilării integrale a cântecului sau pe strofe;  

- reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, 

pronunţând corect cuvintele; 

- jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite 

conţinutului de idei al textului; 

5. Manifestarea liberă, 

adecvată, pe muzică, apelând la 

diverse forme de exprimare 

- exersarea mişcării spontane pe cântec; 

- desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor; 

- audierea unor creaţii muzicale care declanşează mişcarea 

liberă, spontană; 

- organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiată. 

 

6. Conştientizarea schimbărilor 

petrecute în natură în fiecare 

anotimp, pornind de la lecturi, 

ilustraţii, observarea mediului 

înconjurător 

-observarea unor fenomene şi procese din natură; 

- comentarea  unor lecturi ale învăţătoarei specifice fiecărui 

anotimp; 

- memorarea unor poezii, ghicitori, urături; 

- întocmirea unui calendar al naturii pentru fiecare anotimp; 

- realizare de desene, colaje, expoziţii cu aceste lucrări; 

-  interpretarea unor cântece/ colinde, specifice unui anotimp. 

7. Perceperea frumosului din 

mediul înconjurător şi  aprecierea 

(pe baza cunoaşterii unor criterii 

emise cu ajutorul învăţătoarei) 

- realizarea colecţiilor cu obiecte din natură; 

- dramatizarea scenetelor; 

- realizarea expoziţiilor cu lucrări proprii 

- participarea la jocuri distractive : “De-a criticii prin 

expozţie” 
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          Conţinuturi: 

 
 ANOTIMPUL TOAMNA 

 Calendar de toamnă 

- memorarea unei poezii despre anotimpul toamna 

- discuţii despre zâna anotimpului toamna 

- realizarea calendarului 

- discuţii cu privire la fenomenele întâlnite în acest anotimp 

- realizarea unui desen reprezentativ 

 Animale sălbatice 

- memorarea unei poezii despre veveriţă 

- interpretarea poeziei pe roluri, folosind măşti 

- prin intermediul unei probleme matematice, copiii fac cunostinţă cu Riţa- Veveriţa 

- descrierea veveriţei 

 Animale domestice 

- memorarea unor poezii despre animale domestice îndrăgite de copii 

- confecţionarea unui album cu imagini despre animale domestice 

- realizarea unui desen cu titlul “ Animalul îndrăgit” 

 În livadă 

- discuţii pe marginea unor imagini 

- memorarea unor ghicitori despre fructe şi legume 

- probleme matematice în care găsim fructe şi legume de toamnă 

- realizarea unor desene şi a unor colaje 

 La cules 

- realizarea unui dialog pe această temă 

- continuarea unui text citit- recitarea unor poezii 

- jocuri de rol 

 Fenomenele naturii 

- îmbrăcămintea specifică acestui anotimp 

- cunoaşterea fenomenelor naturii 

- ghicitori 

- realizarea unui joc: “Spune cum fac: ploaia, vântul, furtuna!” 

- continuarea unui desen dat 

 Şezătoare 

- recitarea unor poezii 

- interpretarea unor cântece despre toamnă, animale 

- realizarea unor desene cu animale, dramatizări, jocuri 

 

 ANOTIMPUL IARNA 

 Calendar de iarnă 

- memorarea unor poezii despre anotimpul iarna 

- cântece, ghicitori despre iarnă 

- realizarea calendarului 

- realizarea unor desene care să ilustreze anotimpul zăpezii 

 Moş Crăciun 

- memorarea şi recitarea unor poezii specifice 

- interpretarea unor cântece 

- realizarea unor desene care să-l înfăţişeze pe Moş Crăciun 

- jocuri de rol 

- realizarea unor colaje şi a podoabelor pentru pomul de Crăciun 
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- dansul fulgilor de nea 

 Colinde, colinde 

- interpretarea colindelor specifice 

- realizarea unor felicitări de sărbători 

- realizarea unor colaje şi a unor desene 

 Jocuri de iarnă 

- ghicitori despre săniuţă şi om de zăpadă 

- interpretarea unor cântece despre săniuţă 

- schimbarea finalului unei povestiri date 

 Animalele în timpul iernii 

- memorarea şi recitarea unor poezii despre animale 

- realizarea unor jocuri de rol 

- realizarea unor desene cu păsările care rămân la noi în ţară, iarna 

- povestirea orală dupa imagini date 

 Concurs: “ La săniuş” 

 

 ANOTIMPUL PRIMĂVARA 

 Mărţişorul 

- realizarea calendarului anotimpului primăvara 

- discuţii cu privire la vestitorii primăverii 

- realizarea de mărţişoare pentru a le oferi celor dragi 

- realizarea unor desene cu tema “Mărţişorul” 

- interpretarea unor cântece pe această temă 

- memorarea unor poezii 

 De ziua mamei 

- interpretarea unor cântece închinate mamei, recitarea de poezii 

- realizarea unor colaje şi desene închinate mamei, felicitări 

 Vestitorii primăverii 
- memorarea  şi recitarea unor poezii despre anotimpul primăvara 

- discuţii cu privire la vestitorii primăverii 

- realizarea unor desene, colaje despre vestitorii primăverii 

- alcătuirea unor enunţuri despre primăvară, în echipă 

- învăţarea unor ghicitori despre primăvară 

- interpretarea unor cântece despre primavară 

 Insecte 

- memorarea şi recitarea unor poezii despre insecte 

- realizarea unor jocuri de rol 

- realizarea unor desene despre insecte: fluturi, albine, gărgăriţe, furnici 

- ghicitori despre insecte 

 De Paşti 

- discuţii cu privire la Sărbătoarea Paştelui 

- realizarea ouălor încondeiate 

- realizarea unor felicitări din diverse materiale: carton, hârtie glase, materiale textile, 

flori şi frunze presate 

- realizarea unor desene şi colaje 

 În ogradă 

- realizarea unor rebusuri, labirinturi 

- povestire după imagini 

- căutarea unor ghicitori 

- realizarea unor desene şi colaje 
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- interpretarea unor cântece 

- realizarea unor jocuri de rol 

 Serbarea primăverii 

- recitarea unor poezii, ghicitori 

- prezentarea unor colecţii 

- interpretarea unor cântece 

 ANOTIMPUL VARA 

 Calendarul verii 

- realizarea calendarului anotimpului vara 

- memorarea şi recitarea unor poezii 

- căutarea şi memorarea unor ghicitori 

- realizarea unor desene şi colaje 

 Lumea gâzelor 

- discuţii despre gâze 

- memorarea şi recitarea unor poezii 

- căutarea unor informaţii despre gâze, ghicitori 

Modalităţi de evaluare şi finalizare a studiului tematic: 

 Probe practice:desene, colaje, colecţii 

 Portofolii, albume 

Conform metodologiei Step by step,  am desfăşurat activitatea experimentală a studiului 

tematic “Parada anotimpurilor” pe centre de interes. Într-o clasă Step by step există şase centre 

de interes, şi anume: centrul de citire, centrul de scriere, centrul de matematică, centrul de ştiinţe, 

centrul de arte şi centrul de construcţii.      
În cadrul acestor tipuri de activităţi, jocul ocupă un loc important în strategia de educare a 

creativităţii şi, totodată oferă copilului prilejul proiectării unor aspiraţii de viitor, exersarea 

capacităţii de adaptare la situaţii noi, formarea unor inteligenţe flexibile şi a unor reacţii 

adaptative. Copiii sunt dominaţi de spiritul de independenţă, pun în joc o imaginaţie bogată, se 

dezvoltă interesul de cunoaştere şi se trezeşte curiozitatea de a şti cât mai mult. Aceste activităţi 

creează şi premisele necesare procesului de socializare, ele devin pentru copil cadru în care îl 

aşteaptă surprize şi bucurii, îşi găseşte parteneri de joacă, îl fac pe copil să dobândească 

încredere în sine. În cadrul activităţilor se folosesc şi anumite tehnici de lucru specifice. 

Familiarizarea copiilor cu unele tehnici a fost organizată sub forma de joc. 
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ABORDAREA INTEGRATĂ 

 ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE LA CLASELE PRIMARE 
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„Cel mai puternic argument pentru 

interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este 

împărţită pe discipline”. 

J. Moffet 

 

 

 

Principalul avantaj al învăţării la nivel interdisciplinar este centrarea procesului de    predare-

învăţare pe elev, dezvoltarea pedagogiilor activ-participative de lucru la clasă, învăţarea tematică 

sau conceptuală, învăţarea prin cooperare. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din 

diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure achiziţionarea unei imagini coerente, 

unitare a elevului despre lumea reală. 

Este bine cunoscut faptul că limba străină este studiată încă din clasa pregătitoare. Clasele 

Pregătitoare – II, câte o oră pe săptămână, în timp ce clasele III – IV au incluse în orar două ore de 

limbă străină săptămânal. 

Ĩn acest articol se va face referire la orele de limba engleză susţinute la clasele pregătitoare şi 

clasele I. 

Dificultatea profesorului de limbă străină constă în împletirea noţiunilor de matematică şi 

explorare a mediului, tehnologii de informare şi documentare, educaţie pentru societate etc., 

cuprinse în programa scolară specifică anilor de studiu de referinţă pentru prezentul articol. 

Dar, pentru formarea depriderilor, profesorul apelează la metode specifice orelor de muzică şi 

mişcare sau de arte vizuale şi lucru manual, absolut necesar a fi utilizate la clasele pregătitoare şi 

clasele I.  

Prin metoda predării integrate în cadrul orelor de limba engleză, copiii pot să participe activ, 

să se implice efectiv şi afectiv prin introducerea unor surse cât mai variate, prin ilustrarea 

conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se 

reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea simultană a unor domenii de 

învăţare.   

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ detaliat într-un proiect didactic 

cu o structură flexibilă, care să sublinieze caracterul integrat al abordărilor, interacţiunea dintre 

discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a cursanţilor. 

Fiecare oră de curs de limba engleză susţinută la clasele pregătitoare şi clasele I debutează cu 

vizionarea unui videoclip al unui cântecel care conţine noţiunile ce urmează a fi predate. Toate 

sălile de clasă, din ambele şcoli în care activez, sunt dotate cu videoproiectoare, un ajutor de 

nădejde în cadrul procesului instructiv-educativ. Astfel, se realizează captarea atenţiei, iar pentru 

elevii care frecventeză cursuri de pregătire suplimentară – brainstorming. 

Dramatizarea joacă un rol foarte important în transferul de cunoştinţe. Marionete, măşti, 

jucării, figurine, postere, toate vin în sprijinul profesorului de limbă străină. Elevii se implică afectiv 

în realizarea dialogurilor pe tema dată. 

Feedbackul este asigurat prin introducerea fişelor de lucru, care stimulează abilităţile 

dobândite în cadrul orelor de arte vizuale şi lucru manual. 
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Procesul instructiv-educativ trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să stimuleze 

atenţia elevilor în scopul asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai 

atractiv al lecţiei. 

Pentru o lecţie cu un aparent simplu conţinut tematic, CLOTHES( Haine), a fost necesară 

predarea unor noţiuni de bază referitoare la vreme, nu doar vocabularul specific lecţiei. Cântecelul 

aferent lecţiei a făcut deliciul audienţei, introducându-l în categoria de cântece preferate(Anexa 1). 

Feedbackul a fost posibil prin introducerea unei fişe care presupunea nu doar colorarea obiectelor 

vestimentare, dar şi decuparea, lipirea, în vederea realizării unui zar(Anexa 2). Prin aruncarea 

zarului s-a obţinut un moment amuzant, dar şi extrem de eficient, elevii exersând pronunţia 

cuvintelor. 

Abordarea integratã a conţinuturilor înlătură monotonia deja depăşitului algoritm de predare a 

unor lecţii, elevii fiind stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activităţilor de predare-învăţare şi prin 

apariţia elementului-surpriză. Se conferă lecţiei un caracter aparte, deosebit de modul de predare 

tradiţional. 

Ĩn timp ce succesul şcolar este exprimat prin performanţa elevului în cadrul contextelor 

disciplinare, reuşita în viaţa personală, profesională şi socială este asigurată de capacitatea de a 

realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru rezolvarea problemelor apărute. 
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ANEXA 1 

                                              

   PUT ON YOUR SHOES 

 

Put on your shoes, your shoes, your shoes. [Gesture putting on your shoes.] 

Put on your shoes, your shoes, your shoes. 

Put on your shoes. 

Let's go outside! [Point outside the window.] 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! [Make a "come on...let's go" gesture and then everybody 

runs around the room in a circle.] 

 

Put on your trousers, your trousers, your trousers. [Gesture putting on your pants.] 

Put on your trousers, your trousers, your trousers. 

Put on your trousers. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

 

Put on your jacket, your jacket, your jacket. [Gesture pulling a jacket over your shoulders as if 

it were cold.] 

Put on your jacket, your jacket, your jacket. 

Put on your jacket. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

 

Put on your hat, your hat, your hat. [Gesture putting on your hat.] 

Put on your hat, your hat, your hat. 

Put on your hat. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

 

Put on your shoes. [Gesture putting on your shoes.] 

Your trousers. [Gesture putting on your pants.] 

Your jacket. [Gesture putting on your jacket.] 

And your hat. [Gesture putting on your hat.] 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  
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ANEXA 2 
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               RABINDRANATH   TAGORE      
 

 

De multe ori se fac confuzii între conceptele de organizare interdisciplinară şi organizare 

integrată. Din punct de vedere al cunoaşterii, desebirea dintre cele două constă în aceea că 

interdisciplinaritatea identifică o componentă a mediului pentru organizarea cunoaşterii, în timp ce 

integrarea ia ca referinţă o idee sau un principiu integrator care depăşeşte graniţele diferitelor 

discipline şi grupează cunoaşterea în funcţie de  o nouă perspectivă, respectiv tema.                              

În DEX conceptului „a integra” îi corespund următoarele: a include, a îngloba, a încorpora, a 

armoniza într-un tot, iar „integrarea” – ca sintagmă este explicată ca: reuniunea în acelaşi loc, 

respectiv în aceeaşi activitate a mai multor activităţi succesive. Prin metoda predării integrate, copiii 

pot să participe, să se implice cât mai mult, atât efectiv cât şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât 

mai variate, prin prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor diverse, exersării tuturor 

analizatorilor al învăţării prin descoperire.                                                                                                          

Pentru a fi posibilă abordarea în maniera integrată, educatoarea stabileşte clar, precis 

obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice, iar pe baza acestora concepe un scenariu cât mai 

interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare domeniu experenţial se 

gândeşte atent la repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. Întreg 

programul se desfăşoară prin joc, dar nu un joc întâmplător, ci unul organizat, în care copilul are 

prilejul să exploreze medii diferite şi să îndeplinească sarcini fie individual, fie în grup. Educatoarea 

are rolul unui ghid atent, organizând în aşa fel activitatea încât, să le ofere copiilor o paletă variată 

de opţiuni, care să permită realizarea celor propuse la începutul abordării programului. În 

activităţile integrate accentul va cădea pe grup şi nu pe întreaga clasă, 

În cadrul activităţilor integrate, abordarea realităţii se face printr-un demers global, graniţele 

dintre categorii şi tipurile de activităţi dispar, se contopesc într-un scenariu unitar şi de cele mai 

multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe.                                                                       

Varietatea materialelor spre care sunt orientaţi copiii îi încurajează pe aceştia să se manifeste, să 

observe, să gândească, să-şi exprime liber ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Abordarea integrată a activităţilor promovează învăţarea centrată pe copil, acesta beneficiind 

de:    

- posibilităţi de a se manifesta natural, fără a sesiza că această activitate  este „impusă”;  

-personalitatea copilului se dezvoltă;     

- mai multă libertate în acţiune;  

- oportunităţi de a se implica în pregătirea activităţilor căutând şi aducând diferite materiale de 

acasă;  
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- sporirea încrederii în propriile posibilităţi, devenind capabili să îndeplinească sarcinile ce le-

a ales sau li s-au încredinţat;   

- orice lucrare care se finalizează duce la dezvoltarea personalităţii copilului;  

- educarea capacităţii de a lucra în grup, de a ajuta la îndeplinirea sarcinilor echipei;  

- manifestarea creativităţii în toate domeniile; 

 - contribuie la formarea stimei de sine şi la dezvoltarea spiritului participativ. 

Educatoarea trebuie să fie preocupată să conceapă scenarii care să ofere situaţii de învăţare 

interesante pentru copii şi are următoarele oportunităţi: 

- încurajează diferite tipuri de conportament; 

- cunoaşte mai bine copiii; 

- aplică metode noi, activ-participative; 

- stabileşte relaţii de tip colaborativ cu celelalte educatoare şi grupe din unitate, cu familia 

copiilor. 

Reuşita predării integrate a conţinuturilor în grădiniţă, ţine în mare măsură de gradul de 

structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, urmărind anumite finalităţi.                 

Activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi 

pentru educatoare şi se dovedesc o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu 

viaţa socială şi culturală. 

Un copil  îşi manifestă spiritul creativ atunci când: se implică activ în procesul de formare şi 

învăţare, adoptă o atitudine activă şi interactivă, explorează mediul şi găseşte soluţii personale, face 

descoperiri. Acest fenomen al creativităţii trebuie să-l urmărim şi să-l dezvoltăm în permanenţă , 

fără a-l bloca.  

Pe acest fond se asigură,îndeosebi,la grupa mare,însuşirea unor cunoştinţe şi deprinderi 

necesare copiilor pentru o mai bună integrare în clasa pregătitoare,în activitatea de învăţare de tip 

şcolar.    Pregătirea preşcolarului pentru şcoală şi viaţă trebuie făcută în sensul unei dezvoltări 

dirijate a acelor deprinderi şi capacităţi care vor permite o rapidă şi facilă adaptare la cerinţele şcolii 

şi societăţii. 

O strategie de abordare integrată a dezvoltării copilului este învăţarea pe bază de proiect 

tematic care presupune integrarea diferitelor arii curriculare prin explorarea unei idei interesante 

care se leagă de mai multe domenii. Un proiect este o investigaţie în profunzime a unui subiect, a 

unei teme realizată de un grup de copii şi, ocazional, de un singur copil.                                                                                          

Fazele unui proiect*                                                                                                                                                                        
În faza I a proiectului, copiii şi educatoarea dedică un timp discuţiilor în vederea selectării şi 

conturării subiectului care va fi investigat,după anumite:                                                                                                                           

•  să fie strâns legat de experienţa cotidiană a copiilor;                                                                                                               

•  să fie suficient de familiar cel puţin câtorva copii pentru a fi capabili să formuleze întrebări 

relevante;                                                                                                                                                                              

•  să permită exersarea deprinderilor din toate domeniile de dezvoltare: limba şi comunicare, 

domeniul cognitiv, socioemoţional, al dezvoltării fizice şi al atitudinilor şi capacităţilor în învăţare;                                                            

•  să fie suficient de bogat pentru a fi studiat cel puţin o zi, cel mult cinci săptămâni;                                                        

•  să poată fi cercetat şi acasă şi la grădiniţă.                                                                                                                                                        

În această fază se poate întocmi o hartă a proiectului, pe bază de brainstorming împreună cu copiii, 

harta care poate fi completată şi pe măsură ce proiectul se desfăşoară. 

În timpul discuţiilor preliminare, educatoarea şi copiii propun întrebări la care vor căuta să 

răspundă prin investigaţia pe care o vor face, în acest fel valorificandu-se experianţa lor trecută 

referitoare la subiect.                                                                                                                                              

Faza a II-a consta într-o cercetare directă care se poate realiza şi prin activităţi la grupă sau excursii 

pentru a investiga locurile, obiectele sau evenimentele. În această fază copiii cercetează, desenează 

în urma observaţiei, construiesc modele, observă atent şi înregistrează datele, explorează, 

formulează predicţii, discută şi dramatizează noile semnificaţii ale subiectului analizat.                                                                        

Faza a III-a, finalizarea şi detalierea evenimentelor, se poate realiza sub  forma unor discuţii, 
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descrieri a ceea ce au descoperit şi a prezentării unor produse, a unor prezentări dramatice, 

spectacole sau prin realizarea unor excursii.                                                                                                                                                                              

Avantajele proiectului pentru copil:                                                                                                                                      
•  dobândeşte cunoştinţe profunde şi solide;                                                                                                                

•  identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte;                                                                                                     

•  face corelaţii între temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei;                                                                           

•  parcurge teme care-l interesează şi le studiază mai mult timp;                                                                                              

•  se încurajează comunicarea;                                                                                                                          

•  învaţă să rezolve sarcini prin cooperare;                                                                                                                

•  se formează sentimentul de apartenenţă la grup;                                                                                                              

•  devine mai responsabil în procesul învăţării;                                                                                             

•   îi stimulează interesul pentru abordarea unor noi conţinuturi.                                                                             

Avantajele proiectului pentru părinţi:                                                                                                                                   
•  sunt implicaţi în activitatea clasei ca voluntari;                                                                                                   

•  se simt eficienţi împărtăşind din experienţa lor;                                                                                                       

•  înţeleg modul de abordare a învăţării la copii şi-i pot sprijini mai bine. 

Temele care se bazează pe interesele copiilor sunt cele care asigura motivaţia şi succesul 

învăţării. Este necesar să acordăm mai mult timp copiilor pentru a-i asculta, pentru a le pune 

întrebări despre ceea ce îi interesează şi vom reuşi astfel să descoperim idei de elaborare a 

proiectelor tematice. Educatoarea îi ajută pe copii să conştientizeze perspectivele diferite în 

procesul învăţării, iar Centrele de activitate/ interes le stimulează copiilor creativitatea optimizând 

învăţarea integrată.                                                                                                                                    

Proiectele tematice pot avea ca puncte de plecare o întâmplare, o jucărie, o carte, o idee, un 

eveniment din familie sau din cadrul comunităţii.  

Noi am întrebat copiii despre ce ar dori să afle lucruri noi şi au răspuns că doresc să cunoască 

mai bine personajele din poveşti. 

Vă vom prezenta mai jos , în anexa 1,un model de proiect tematic, numit „Magia poveştilor”. 
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Anexa 1 

   TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI:  „MAGIA   POVEŞTILOR” 

DURATA PROIECTULUI: 2 săptămâni 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa  P.P. “Amicii” Constanța 

ARGUMENT:  „  Totul   începe   cu : „A fost odată,  ca   niciodată...”Ne gândim   la  marile 

împliniri sau la micile nelămuriri şi revenim la acelaşi” A fost odată...” 

Când eşti copil acest” A fost...” odată primeşte o  altă conotaţie.Te conduce în 

lumea minunată a poveştilor copilăriei cu Feţi-Frumoşi şi Zâne, cu împăraţi şi 

împărătese, în  lumea  Cenuşăresei  şi a  Albei-ca-Zăpada,  pe  teritoriul   lui Nică şi al 

Irinucăi. 

Să încerci să faci cunoscut preşcolarilor   acest teritoriu  nemărginit ,  fără vârstă şi 

fără limită de imaginaţie, este un lucru ce adesea pare dificil. Doar multitudinea 

creaţiilor şi  a autorilor, a temelor abordate şi a modurilor de “zicere” îţi dau bătăi de 

cap atunci când faci proiectarea. 

A-l învăţa pe copil să înveţe este un demers de care ţinem cont în elaborarea 

oricărei proiectări educaţionale. A-l învăţa pe preşcolar “să citească” şi să îndrăgească  

scrisul este o preocupare pe care o avem mereu în vedere atunci când selectăm 

conţinuturile. 

Povestirile, lecturile educatoarei,  minidramatizările  şi lecturile după imagine, sunt 

câteva dintre metodele  didactice  care permit familiarizarea preşcolarilor cu poveştile şi 

povestirile specifice copilăriei.   “                                                                                                                                  

LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţă, teatru  

SUBTEME ALE PROIECTULUI: 

 „Poveştile copilăriei” 

 „Călătorie în lumea poveştilor” 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

DLC: 

 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv 

caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; 

 Să demonstreze că a înţeles ideile principale şi mesajul unui text literar; 

 Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte; 

 Să comunice impresii şi idei pe baza cunoştinţelor acumulate anterior; 

 Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi corporal în transmiterea unor idei şi 

sentimente; 

 Să formuleze propoziţii, evidenţiind trăsături caracteristice personajelor din poveşti; 

DŞ: 

 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la 

recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri 

mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime , culoare) luate în considerare separat 

sau mai multe simultan; 
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 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori 

găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a 

cantităţii prin punere în corespondenţă; 

 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 

 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, imaginare şi reale: 

animale care au fost şi au dispărut-dinozaurii, animale care nu au existat niciodată-pegasul, 

inorogul, grifonul; personaje fantastice-zmeii, balaurii, sirenele, zmeoaica; elemente 

fantastice-apa vie, graiul animalelor din poveşti, puterile supranaturale. 

DOS: 

 Să aprecieze comportamente şi atitudini în raport cu norme şi valori morale cunoscute: 

dreptatea, bunătatea, empatia, compasiunea etc.; 

 Să-şi adapteze comportamentele proprii la cerinţele grupului; 

 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură/sintetice; 

 Să cunoască/ să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; 

 Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană, 

valorificând deprinderile de lucru însuşite. 

DEC: 

 Să redea teme plastice specifice desenului; 

 Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete; 

 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse 

alese de el sau sugerate de educatoare; 

 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; 

 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; 

 Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; 

 Să exprime într-un joc impresia muzicală creată de un cântec. 

DPM: 

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, 

căţărări; 

 Să cunoascăsă aplice reguli referitoare la igiena corporală, a echipamentului şi a efortului 

fizic; 

 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); 

TEHNICI DE EVALUARE 

     a) Secvenţială: 

 -Probe orale: evidenţierea aspectelor legate de temă, convorbiri, ghicitori. 

 -Probe scrise: fişe. 

 -Probe practice: observarea sistematică, autoevaluarea.  

     b) Finală: 

 -Portofoliu;                                         

 -Lucrările realizate pe parcursul proiectului. 

 “Cartea personajelor preferate din poveşti” 
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CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR 

 

Alfabetizare 

 

Cărţi cu poveşti, jetoane, 

siluete, cărţi de poveşti cu 

imagini, imagini alb-negru 

color cu personaje din 

poveşti, fişe cu labirinturi, 

cărţile illustrate cu poveştile 

propuse, siluetele-personaje 

din poveştile parcurse 

anterior, imagini cronologice 

din fiecare poveste, texte 

literare conform planificării. 

Ştiinţă 

 

   CD cu poveşti, jetoane cu 

personaje şi obiecte specific 

poveştilor, seturi de mulaje, 

jucării, simbolizînd personaje 

din poveşti: balauri, inorogi, 

zâne ,prinţese, coronae, 

baghete magice. 

Manipulative-Matematică 

 

    Jetoane, puzzle, labirinturi, 

siluete, table magnetice, litere. 

     

Artă 

 

    Creioane colorate şi cerate, 

acuarele, pensule, coli de 

hârtie A4, bloc de desen, 

plastilină, planşete, forfecuţe, 

lipici,cartoane duplex, 

siluetele unor personaje din 

poveşti, serveţele, diverse 

deşeuri textile decupate 

(lână, pânză) 

Construcţii 

 

    Truse de construit, cuburi 

de lemn, plastic, personaje de 

plastic în miniatură, Lego, 

puzzle cu imagini din poveşti. 

Joc de rol 

      

    Măşti de urs, vulpe, lup, 

Scufiţa Roşie, coşuleţ, ţăranul, 

sabie de jucărie, pelerină de 

prinţ, animale din plastic şi de 

pluş, costum de urs şi de vulpe, 

costum popular, recuzită pentru 

teatru de păpuşi 

 

 
INVENTAR DE PROBLEME 

 

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 

 Care sunt formulele de început şi de 

sfârşit ale unei poveşti; 

 Că în poveşti există personaje pozitive, 

dar şi negative; 

 Că există poveşti cu animale, cu prinţi şi 

prinţese, cu copii; 

 Cărţile cu poveşti au coperţi, pagini cu 

scris şi cu imagini; 

 În basme sunt zmei şi balauri; 

 Mama sau bunica ne citesc seara poveşti. 

 Cine scrie poveştile? 

 Unde se fac cărţile? 

 Au existat balauri şi zmei, inorogi sau 

sirene ?Cum au arătat? 

 De ce iubim poveştile chiar şi când 

devenim adulţi? 

 Ce înseamnă expresia “magia 

poveştilor?” 
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BIBLIOGRAFIA: 

 “Metode interactive de grup”, Editura Arves, Bucureşti, 2002 

“Ghid pentru proiecte tematice”, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005 

“Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar”, Editura Didactica, Bucureşti 

 

CENTRU TEMATIC:  

             Centrul tematic va fi amenajat cu imagini din poveştile cunoscute, din poveşti pe care le 

vom studia, cărţi de poveşti aduse de copii, măşti ale personajelor, obiecte specific din poveşti etc. 

             Centrul tematic se va îmbogăţi pe parcursul săptămânilor cu diferite lucrări realizate de 

copii la centre şi cu alte material aduse de aceştia. 
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 “Poveştile copilăriei” 

Săptămâna 9.02-13.02.2015 

 

DATA ADP ALA ADE 

9.02.2015 ÎD: „Micul povestitor” 

 

Gimnastica de înviorare,Calendarul 

naturii,Ne pregătim pentru activităti 

Rutine: “Îmi place să ascult poveşti” 

 

Tranzitii: “1,2,3, Aleargă aşa cum 

vrei!”- exerciţii de mers la libera 

alegere. 

 

 

 

 

TURA a II-a 

„Suntem harnici”- deprinderi de 

autoservire 

 

„Cu colegii când ne jucăm/ Pumnul 

nu îl ridicăm” – deprinderi de 

comportare la joacă 

Alfabetizare:”Vreau să ştiu cine scrie 

poveştile”  „Răsfoim cărţile marilor 

povestitori Ion Creangă, Fraţii Grimm”-

discuţii libere, descriere de imagini, 

formulare de propoziţii. 

Artă: Rochia de bal a Cenuşăresei- 

decorare cu semne grafice învăţate. 

Construcţii: „Casa bunicuţei din povestea 

Scufiţa Roşie” 

 

Jocuri de mişcare: “Ursuleţul la miere”  

„Vulpea şi vânătorul”. 

 

TURA a II-a 

Vizionare TV- Desene animate – “Fata 

babei şi fata moşului” 

DŞ:”Cine este Ion Creangă?”- 

convorbire 

 

DPM: „O călătorie misterioasă a 

personajelor din poveşti” – traseu 

aplicativ 

 

 

 

 

 

 

 

TURA a II-a 

Lectura educatoarei: „Scufiţa Roşie” 

 

Jocuri de mişcare: 

„Ţară, ţară, vrem ostaşi!” 

10.02.2015 ÎD: „Personaje îndrăgite” 

Rutine: „Să vorbim frumos cu 

personajele din poveşti” 

 

 

 

 

Artă: „Şorţuleţul Scufiţei Roşii”- şnuruire 

Joc de rol: „De-a Scufiţa Roşie” 

Manipulative: Puzzle cu scene din poveşti 

cunoscute 

 

Joc de mişcare: „Ogarul şi iepuraşul” 

(alergare cu ocolire de obstacole) 

DŞ: „Construiţi cât mai multe grupe 

cu şase obiecte şi aşezaţi lângă fiecare 

cifra potrivită”- predarea numărului 6 

DOS: „Fapte bune, fapte rele!”- 

convorbire 
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TURA a II-a 

„Să păstrăm hainele curate!” 

 

„O greşeală recunoscută e pe 

jumătate iertată” 

TURA a II-a 

Labirint- „Ajută-l pe urs să ajungă la 

vulpe!” 

TURA a II-a 

„Câte vulpi sunt pe drum?”- fişă de 

lucru  

 

„Greşeala Cuminţicăi”- lectura 

educatoarei 

DATA ADP ALA ADE 

11.02.2015 ÎD: A fost odată ca niciodată...! 

 

Activitate opţională-Gimnastică 

 

 

 

 

 

 

 

TURA a II-a 

Singuri ne îmbrăcăm/ Singuri ne 

încălţăm” – deprinderi de autonomie 

Alfabetizare: „Imaginile vom ordona,/ Cu 

grijă le vom aşeza,/ O cărticică de poveşti 

vom realiza!” 

Construcţii:”Cuptorul şi fântâna din 

povestea „Fata babei şi fata moşului.” 

Ştiinţă:”Personaje pozitive-personaje 

negative” (Diagrama Venn) 

 

Joc distractiv:” Şi era un moş.” 

 

TURA a II-a 

„Citim imagini din cărţile cu poveşti” 

DLC: Lectura educatoarei: „Fata babei 

şi fata moşului” de Ion Creangă 

 

DEC: „Scufiţa Roşie”- predare 

Repetarea unui joc muzical preferat. 

 

 

 

 

 

TURA a II-a 

Repovestire după imagini: “Fata babei 

şi fata moşului” de Ion Creangă 

 

Repetarea cântecului „Scufiţa Roşie” 

12.02.2015 ÎD: „Şi-am încălecat pe-o şa/ Şi v-

am spus povestea aşa!” 

 

Activitate opţională: Pictură 

 

 

 

 

 

Alfabetizare: „Ştim să facem versuri!”- 

concurs de ghicitori create de copii. Joc 

pentru exersarea vorbirii. 

Ştiinţă:”Spune tot ce ştii despre mine!”- 

descrierea personajelor preferate 

Artă: „Prăjituri pentru bunicuţa Scufiţei 

Roşii”- modelaj 

 

Joc de mişcare: „Iepuraşul urecheat!” 

Activitate integrată: 

DLC+ DEC: 

 

„Prinţesa cu părul de aur”- 

Pveste creată cu început dat /Desen 

 

 

 

 



174 

 

TURA a II-a 

„Bună ziua, doamna educatoare!” 

„La revedere, copii!” – deprinderi de 

comportare civilizată 

TURA a II-a 

„Scriem semne grafice în caietul special” 

TURA a II-a 

Terminarea desenelor cu tema: 

“Prinţesa cu părul de aur!” 

 

DATA ADP ALA ADE 

13.02.2015 ÎD: „Şi-am încălecat pe-o căpşună/ 

Şi v-am spus o mare şi gogonată 

minciună!” 

 

Activitate opţională:  Muzică 

 

 

 

 

TURA a II-a 

“Aerisim clasa după somnul de 

după-amiază”- deprinderi de igienă 

Manipulative: „Ajut-o pe Scufiţa Roşie să 

ajungă la bunicuţa” 

Construcţii: „Casa Sfintei Duminici” 

Alfabetizare: „Sortăm imagini din poveştile lui 

Ion Creangă şi le grupăm în funcţie de 

apartenenţa la acelaşi basm” 

 

Joc distractiv: „Cine te-a strigat?” 

 

TURA a II-a 

„Puzzle cu personaje din poveştile îndrăgite” 

DŞ:” Construiţi şirul numeric de 

la 1 la 6 şi de la 6 la 1. Arătaţi şi 

spuneţi câţi iezi sunt în fiecare 

grupă.” 

 

DOS: „Albă ca Zăpada şi piticii”- 

decupare, colorare, lipire 

 

 

 

TURA a II-a 

„Repetarea număratului în limitele 

1-6” 

 

„Terminarea lucrărilor Albă ca 

Zăpada şi piticii” 
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“Călătorie în lumea poveştilor” 

Săptămâna 16-20.02.2015 

 

DATA ADP ALA ADE 

16.02.2015 ÎD: „Cutia cu personaje” 

 

Activitate opţională: Gimnastică 

 

 

 

 

TURA a II-a 

„Să păstrăm hainele curate” 

 

„Mâinile curate, ţin boala departe”- 

deprinderi igienico-sanitare 

Alfabetizare: Repovestire după imagini- „Capra 

cu trei iezi” 

Ştiinţă: „Cine scrie poveştile?”- convorbire 

Construcţii: „Casa caprei cu trei iezi” 

 

Joc de mişcare: „Ursul doarme” 

 

TURA a II-a 

„Să pictăm umbrele personajelor descoperite.” 

DŞ: „Spune, spune negreşit /Din ce 

poveste am venit?” – convorbire 

 

DPM: „Drumul Scufiţei Roşii”- 

repetare tipuri de mers 

 

 

TURA a II-a 

“Întâmplări din pădure” 

 

“Spre casa piticilor” (tipuri de 

mers) 

17.02.2015 ÎD: „Eu aş vrea să fiu...” 

 

Tranziţie: „Intră grupa mare, ca pe 

zmeu călare /Se-aşează frumuşel/ Pe 

propriul scăunel”- mers vioi 

 

 

 

TURA a II-a 

„Să dormim, să ne odihnim”- deprinderi 

de ordine 

 

Club: Micul actor 

Alfabetizare: „Elemente de limbaj scris” 

Artă: „Desenează ce ţi-a plăcut mai mult din 

poveste” 

Joc de rol:” De-a fata moşului” 

 

Joc de mişcare:”Podul de piatră” 

 

 

TURA a II-a 

„De-a teatrul de păpuşi”- mânuirea marionetelor 

DŞ: „Compunerea şi 

descompunerea numărului 6” 

 

DEC: „Scufiţa Roşie”-repetare 

Joc muzical:”Recunoaşte şi imită 

cântând” 

 

 

TURA a II-a 

“Împarte 6 cocoşi în două grupe” 

(repetarea compunerii şi 

descompunerii numărului 6) 

 

“Cântecul preferat!” 
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DATA ADP ALA ADE 

18.02.2015 ÎD: „Poveştile ne învaţă lucruri bune 

despre viaţă” 

 

Tranziţie: 

Bat din palme,clap,clap,clap 

Din picioare,trap,trap,trap,/ 

Ne-nvârtim,ne răsucim,/ 

Şi la centre noi pornim.” 

 

TURA a II-a 

„Singur mă îmbrac, deci sunt mare”- 

deprinderi de autonomie 

Alfabetizare:”Dacă ai fi un prinţ  prinţesă?” 

„Dacă ai avea un cal înaripat”- joc de imaginaţie 

Artă:”Semne de carte”- şnuruire 

Joc de rol:”Capra cu trei iezi”- dramatizare 

Manipulative: „Puzzle cu scene din poveşti”/ 

Fişe de lucru individual 

Construcţii: „Castelul piticilor” 

 

„La carnaval”- divertisment 

TURA a II-a 

„Modelăm casa piticilor, oglinda fermecată a 

mamei vitrege, coşuleţul Scufiţei Roşii” 

DLC: „Pe tărâm de poveste”- joc 

didactic interdisciplinar 

 

DOS: „Măşti pentru carnaval”- 

divertisment 

 

 

 

 

TURA a II-a 

“Cine este şi ce povesteşte”- joc 

didactic 

 

“Căsuţa bunicuţei” (lipire beţe de 

chibrit) 

 

19.02.2015 ÎD: „Să descoperim eroul din poveste” 

 

Activitate opţională: Pictură 

 

 

 

 

TURA a II-a 

„Învăţăm să fim ascultători” 

 

„Facem ordine la jucării” 

Alfabetizare: „Povestea preferată” 

Joc de rol: „De-a ursul păcălit de vulpe” 

Ştiinţă: „Numără personajele pozitive din 

poveşti” 

 

Vizionare teatru- „Cenuşăreasa” 

 

TURA a II-a 

„Desenez personajul preferat din povestea 

preferată” 

DŞ: „Câţi urşi sunt la pescuit?” 

(predarea numărului 7) 

 

DOS: „Ţinuta festivă de la bal” 

 

 

TURA a II-a 

“Desenează tot atâtea elemente câte 

îţi indică cifra” (cifra 7) 

 

“Să ajutăm personajele negative să 

fie mai bune” 
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DATA ADP ALA ADE 

20.02.2015 ÎD: „Invitaţie la bal” 

 

Activitate opţională: Muzică 

 

 

 

 

TURA a II-a 

„Servim masa fără să dăm pe jos 

firimituri şi fără să risipim mâncarea” 

Alfabetizare: Audiţie- „Poveşti preferate” 

Artă: „Realizăm coperta pentru „Cartea 

personajelor preferate din poveşti” 

Construcţii: „Palatul din povestea Cenuşăreasa” 

 

Joc de mişcare:” Iepuraşul Ţup” 

 

TURA a II-a 

 „Aşezăm lucrările şi realizăm „Cartea 

personajelor preferate din poveşti” 

DLC: Povestirea educatoarei: 

„Pupăza din tei” 

 

DEC: „Scena preferată din 

poveste”- pictură 

 

 

TURA a II-a 

Repovestire: „Pupăza din tei” 

 

Terminarea lucrărilor „Scena 

preferată din poveste” 
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FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR  

PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR  

PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ 
 

Prof. înv. primar  Olteanu  Camelia 

Liceul Tehnologic “I. C. Brătianu” Nicolae  Bălcescu 

Prof. înv. primar  Stoica  Tatiana  

Liceul Tehnologic “I. C. Brătianu” Nicolae  Bălcescu 

 

 

Adesea se spune că tinerii sunt viitorul. Dar viitorul începe acum! Școala este sinonim cu a 

învăța. Dar a învăța mecanic și a acumula o înșiruire de informații nu este suficient dacă acestea nu au 

aplicabilitate în viața de zi cu zi a elevilor. Importanța deprinderii abilităților de viață în școală este 

adeseori ignorată. Cu toate acestea, a învăța un copil toate aceste lucruri pe care adulții le consideră de 

la sine înțelese este esențial să se întâmple de la o vârstă cât mai fragedă. Și aici școala nu poate să 

ignore rolul pe care îl are. Pentru că dacă nu o face ea, copiii vor învăța din altă parte, din medii în care 

procesul de educare nu poate fi controlat și poate duce la experiențe de învățare cu final neașteptat și 

nu întotdeauna fericit. 

Împreună, am desfășurat în școala noastră mai multe proiecte prin care am urmărit dezvoltarea 

abilităților de viață ale elevilor din ciclul primar. Primul s-a desfășurat în anul școlar 2011-2012, s-a 

intitulat “Sunt responsabil de viitorul meu!” și a avut ca grup țintă 18 elevi de clasa a IV-a. Acest 

proiect a fost gândit și aplicat după modele oferite de formatori ai Consiliului Europei, care ne-au 

oferit feed-back pozitiv pentru implementarea lui,  în cadrul Programului Pestalozzi al Consiliului 

Europei – Modulul de formare de multiplicatori cu tema: „Educația pentru prevenirea violenței în 

școli”. Ideea este să nu așteptăm să se întâmple comportamente indezirabile la elevi, ci să acționăm în 

scopul prevenirii lor, prin oferirea de activități educative care să le ocupe timpul în mod util. 

Voi prezenta în continuare proiectul care se află în desfășurare în acest an școlar. Proiectul 

Educativ pentru dezvoltarea abilităților de viață poartă titlul “Sunt un învingător!”. Ideea a pornit de 

la Proiectul educativ cu impact național Rămas bun “NU POT” bun venit “VOI REUȘI”, inițiat de 

Asociația pentru Educație, Formare Profesională și Leadership București. Scopul proiectului este 

dezvoltarea unui model de gândire pozitivă și acțiune constructivă în rândul elevilor. Abilitățile vizate 

spre a fi dezvoltate pe parcursul anului școlar în curs sunt: rezolvarea de probleme, învață să înveți, 

încrederea în forțele proprii, lucrul în echipă. Grupul țintă al acestui proiect este format din cei 23 

elevi ai clasei a III-a A. 

În cadrul acestui proiect, împreună cu echipa de implementare formată din directorul școlii și 

psihologul cu care școala noastră colaborează, am structurat opt activități, câte una pe lună, în perioada 

octombrie 2014 – mai 2015. 

În cadrul primei activități le-am vorbit elevilor pe scurt, într-un mod accesibil, despre Proiectul 

Rămas bun “NU POT” bun venit “VOI REUȘI”!. Le-am explicat că vom 

desfășura prima activitate în care ne luăm rămas bun de la NU POT, prin 

intermediul unui joc intitulat ,,Umbrela gândirii pozitive!”. I-am rugat pe 

copii să se gândească la o situație în care întâmpină dificultăți (când se simt ca 

atunci când îi prinde ploaia fără umbrelă), apoi să scrie pe fâșie de coală 

colorată unul sau mai multe gânduri negative care îi trec prin minte în situația 

respectivă. Am lipit toate gândurile negative în coloană pe o coală albă mare, iar peste ele câteva 

picături de ploaie. Am reformulat împreună gândurile negative și le-am transformat în gânduri 
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pozitive. Le-am explicat că felul în care gândim influențează felul în care ne simțim și felul  în care 

acționăm. Elevii le-au notat și pe acestea, iar eu le-am lipit sub umbrela desenată, pe aceeași coală. Am 

concluzionat împreună că gândirea pozitivă ne protejează de stres, dar ne și ajută să găsim soluții și să 

continuăm să fim perseverenți. Am expus planșa în clasă pentru a ne aminti că în momentele dificile 

putem alege să gândim pozitiv. 

A doua activitate am desfășurat-o într-o oră de educație civică, de recapitulare, subiectul lecției 

fiind “Trăsături morale ale persoanei”. Am anunțat tema lecției, am scris titlul pe tablă, am precizat 

noțiunile ce vor fi recapitulate. Am format echipele prin tragere la sorți a unor bilețele pe care era 

scrisă câte o trăsătură morală. Au format echipă elevii care au extras din coșuleț aceleași trăsături 

morale, 5 echipe. 

Am distribuit fișele, am explicat sarcinile de lucru, le-am precizat că pot folosi manualul pentru 

selectarea noțiunilor cerute. Am precizat timpul de lucru, iar echipele au trecut la treabă:  

După expirarea timpului de lucru, pe rând, fiecare echipă a venit și a prezentat, pe scurt, 

conținutul fișei, cerințele și răspunsurile. Am discutat despre cum s-au simțit lucrând în echipă și cât de 

important este să comunicăm cu colegii, să ne acceptăm unii altora ideile, să ne aducem contribuția 

alături de echipă la rezolvarea cerinței.  

La final am constatat că noțiunile învățate la diverse discipline se leagă între ele, e important să 

știm să le folosim atunci când avem nevoie de ele și să selectăm informații necesare din diverse surse.  

A treia activitate s-a desfășurat în apropierea Crăciunului. Am considerat extrem de utile 

organizarea de lecții demonstrative pentru părinți. Lecția s-a desfășurat la disciplina limba română, iar 

subiectul lecției a fost Adjectivul-definiție, recunoaștere. Au fost prezenți 15 părinți/alte rude din 21. 

Am desfășurat lecția respectând momentele lecției. Scopul lecției deschise a fost de a oferi 

părinților un model concret și alte idei legate de sprijinirea copilului acasă, de a-i explica cum să 

învețe. 

Din analiza chestionarului de feed-back de la finalul orei reiese că toți părinții prezenți au 

considerat utilă activitatea și își doresc să asiste și la alte lecții deschise, în special la disciplina 

matematică. 

Am verificat tema pentru acasă frontal. Reactualizarea cunoștințelor am realizat-o tot frontal, 

prin întrebări legate de substantiv – definiție, felul, numărul, exemple. 

Pentru captarea atenției am folosit un joc de puzzle. Prin reconstituirea 

lui s-a format un peisaj de iarnă. Am numit elevi să descrie imaginea și să 

răspundă la întrebarea “Ce fel este….?” (zăpada, casa, copiii, omul de zăpadă, 

copacii, etc.). Am ajuns astfel la anunțarea temei – Adjectivul (cuvintele găsite 

de elevi, care exprimă însușiri ale ființelor, lucrurilor și fenomenelor naturii). 

Pentru enunțarea obiectivelor lecției am 

invitat personajul Crăiasa Zăpezii, 

confecționat din hârtie. I-am anunțat că vor 

confecționa și ei o Crăiasă la finalul orei, dacă vor fi atenți și vor lucra 

corect. 
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Am notat pe tablă și în caiete enunțuri cu perechile de substantiv-adjectiv găsite de elevi legate 

de conținutul imaginii reconstituite din piesele de puzzle. 

Am notat definiția adjectivului, eu pe tablă, ei în caiete. Am citit 

enunțurile scrise și fără adjective pentru a evidenția rolul acestei părți de 

vorbire în comunicare. 

Am lucrat exerciții de pe manual și pe culegere, în funcție de timp. 

Pentru consolidarea cunoștințelor am folosit un joc PowerPoint cu câteva 

întrebări legate de adjectiv. Elevii trebuiau să aleagă varianta corectă de 

răspuns – adevărat sau fals. 

La final, pentru evaluare, am folosit o scurtă fișă individuală de evaluare,  de rezolvat în 5 min. 

Am făcut și aprecieri verbale, am oferit câte un ornament pentru bradul de Crăciun ca stimulent. 

Ca temă le-am dat 2 exerciții asemănătoare cu cele lucrate în clasă. Apoi am lucrat o Crăiasă, 

după modelul celei pe care am prezentat-o la începutul orei. 

În luna ianuarie am defășurat a doua lecție deschisă pentru părinți. Lecția s-a desfășoară la 

disciplina matematică, iar subiectul lecției a fost Tabla înmulțirii – exerciții și probleme 

recapitulative. Au fost prezenți 13 părinți/alte rude din 21. 

 Am desfășurat lecția respectând momentele lecției. Scopul lecției deschise a fost tot acela de a 

oferi părinților un model concret și alte idei legate de sprijinirea copilului acasă, de a-i explica cum să 

învețe. 

 Le-am spus părinților că în următoarea oră de matematică voi repeta ultima probă de evaluare 

scrisă de la înmulțire (cu mici modificări) având în vedere că rezultatele a 13 elevi au evidențiat 

însușirea parțială a înmulțirii și a terminologiei specifice acesteia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Următoarele activități preconizate a se desfășura în semestrul al doilea sunt: 

 „Conectat la informație” (activitate cu părinții și elevii) – exemple de folosire a internetului ca 

sursă de informare; explicarea modalității de comunicare folosind aplicația Grupul clasei pe site.ul 

Intuitex www.suntparinte.ro; 

 „Atelier de creație” (activitate cu elevii și părinții – confecționarea unor obiecte folosind 

tehnica origami, în echipe mixte elevi – părinți; realizarea unui colaj la panou de polistiren cu tema 

“Primăvara”; 

 „Jocuri și ștafete sportive” (activitate cu elevii) – desfășurarea unor jocuri ce presupun 

colaborare în cadrul echipei, în curtea școlii, în săptămâna “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” 

 „Aplicăm ce-am învățat!” (activitate cu elevii și părinții) – punerea în aplicare în contexte 

concrete de viață a abilităților dezvoltate prin activitățile anterioare; organizarea unei excursii de către 

școală la București (muzeu, cofetărie, grădină zoologică). 

Sintetizând, am spune că dezvoltarea unui program de abilități de viață prezintă oricărui cadru 

didactic o serie de provocări, dar și de satisfacții pe măsură. A desfășura în sala de clasă din când în 

când activități didactice un pic mai......altfel poate stimula elevii, iar un adevărat program presupune 
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exersarea abilităților de viață în mod constant. Doar în acest fel elevii noștri își vor maximiza șansele 

de a deveni adulți responsabili, independenți și, mai ales, împliniți! În calitate de educatori, specialiști, 

părinți sau membri ai comunității trebuie să-i pregătim pe copii și tineri pentru a deveni indivizi cu 

identitate socială care fac față cu succes noilor provocări și transformări ale societății în care trăiesc 

indiferent dacă este vorba de mediul familial, școlar, social, economic, cultural, politic etc. 
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Curriculumul pentru învǎţǎmântul primar specific clasei pregǎtitoare reprezintǎ o noutate în 

învǎţǎmântul românesc, fiind conceput astfel încât sǎ respecte principiul continuitǎţii între nivelurile 

sistemului de învǎţǎmânt. 

Clasa pregătitoare asigură trecerea gradată a copilului de la educaţia din familie şi grădiniţă la 

formarea iniţială asigurată de şcoală. Însuşi numele acestei clase precizează rolul pe care trebuie să îl 

îndeplinească în cadrul parcursului educaţional al copilului, acela de a-i pregăti intrarea în mediul 

şcolar. Acomodarea cu mediul şcolar se face într-un mod cât mai prietenos, principalul context de 

învăţare fiind jocul, ca activitate predominantă pentru vârsta de şase ani. 

Centrarea pe competenţe, abordarea integrată a Curriculum-ului, modul special de amenajare a 

sălii de clasă, lipsa manualelor, neacordarea de calificative sunt doar câteva dintre particularităţile 

clasei pregătitoare care vin în susţinerea ideii de adaptare treptată, progresivă şi repet, prietenoasă, la 

specificul şcolii, ca mediu educaţional formal. Clasa pregătitoare va avea un dublu rol: de consolidare 

a cunoştinţelor deja dobândite şi de socializare, de adaptare la schimbare. 

Formarea acestor competenţe specifice trebuie să se realizeze pornind de la respectarea 

particularităţilor de vârstă ale copiilor de 6 ani. În acest sens, este necesară o abordare specifică 

educaţiei timpurii, bazată pe stimularea învăţării prin joc. Accentul se pune pe abordarea integrată a 

Curriculum-ului, astfel încât copilul să conştientizeze aplicabilitatea celor învăţate la şcoală în situaţii 

reale, concrete. Activităţile de învăţare propuse sugerează modalităţi concrete prin care pot fi exersate 

şi formate aceste competenţe, toate bazate pe folosirea unor suporturi intuitive – obiecte (pietre, frunze, 

flori, beţişoare etc.), semne, imagini. 

Perioada şcolară mică, mai exact clasa pregătitoare, este perioada care se caracterizează prin cele 

mai profunde, şi productive însuşiri psihice ale individualităţii, prin receptivitate, sensibilitate şi 

flexibilitate. 

La vârsta de 6 ani copilul se află într-o perioadă de tranziţie pe multiple planuri: cognitiv, afectiv, 

social. Formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului cognitiv pentru vârsta de 6-7 ani, 

este un proces complex ce presupune organizarea de către profesor a unor situaţii de predare, învăţare 

şi evaluare sistematice în strânsă interdependenţă ca particularităţile de vârstă şi individuale ale 

elevului. 

Abordarea integrată a curriculumului propune apropierea şcolii de viaţa reală. Predarea 

integrată are ca referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. 

Fiecare disciplină ajută la transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul. Prin activităţile 

desfăşurate într-o manieră integrată, cadrele didactice oferă şanse elevilor de a se manifesta liber, 

creativ şi creează un mediu  adecvat pentru dezvoltarea personalităţii lor. 

Desfăşurând activităţi integrate, copilul are posibilitatea de a-şi exprima păreri personale, de a 

coopera cu ceilalţi în elaborarea de idei noi, în rezolvarea sarcinilor, devenind mai activ şi câştigând 
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mai multă încredere în sine. În ce priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un „facilitator”, mai 

mult decât o sursă de informaţii.  

Caracteristici ale curriculum-ului integrat: 

 interacţiunea obiectelor de studiu;  

 stabilirea de relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;  

 corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; 

 centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor;  

 principiile organizatoare ale curriculumului sunt unităţile tematice 

 flexibilitatea în gestionarea timpului şcolar şi în gruparea elevilor;  

 maximalizarea utilizării timpului de învăţare pentru ,,împrumuturile” dintr-o arie spre a fi 

utilizate ca suport în alta; 

Predarea integratǎ este o strategie ce presupune schimbǎri atât în planul organizǎrii 

conţinuturilor, cât şi în ambianţa predǎrii şi învǎţǎrii. Punctul de pornire în domeniul proiectǎrii 

integrate şi implementǎrii curriculumului îl constituie elevul şi experienţa sa. 

Treptele integrării curriculare 

În abordarea integrată a curriculumului se disting mai multe trepte: 

 monodisciplinaritatea/intradisciplinaritatea – este centrată pe obiecte de studiu 

independente. Aceasta presupune acţiunea de a aborda un proiect sau a rezolva o problemă din 

perspectivele unei singure discipline; 

 multidisciplinaritatea – presupune abordarea unei teme din perspectiva mai multor discipline 

independente, fără a altera structura acestora; 

 pluridisciplinaritatea – se referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi disciplină, prin 

intermediul mai multor discipline deodată; 

 interdisciplinaritatea – promovează o viziune asupra cunoaşterii şi o abordare a 

curriculumului care aplică în mod conştient metodologia şi limbajul din mai multe discipline, pentru a 

examina o temă centrală, o problemă; 

 transdisciplinaritatea – reprezintă gradul cel mai elevat şi mai complex, de integrare a 

curriculum-ului, care duce la apariţia unor proiecte integrate. 

Noutatea abordării curriculare la clasa pregătitoare constă în trecerea de la învăţarea centrată pe 

acumularea de informaţie la cea definită prin "construirea" graduală de capacităţi şi competenţe; de la 

conţinuturi "directive" la conţinuturi flexibile, având un caracter orientativ; de la învăţământul centrist 

la unul focalizat pe acţiunea propriu-zisă a elevului. 

Curriculum-ul pentru clasa pregătitoare prefigurează schimbare în ceea ce priveşte crearea unui 

mediu educaţional adecvat, stimularea continuă a învăţării spontane a copilului,  accentuaează ideea de 

folosire a contextului ludic şi a învăţării active. 

Proiectarea activitǎţii didactice şi regândirea ,,din mers” a proiectelor realizate, ca urmare a 

situaţiei concrete din clasǎ este o condiţie a eficienţei activitǎţii didactice. Faţă de proiectarea didactică 

centrată tradiţional pe lecţie, proiectarea integrată are următoarele avantaje: 

 Creează pentru elevi un mediu de învăţare coerent, în care aşteptările lor devin mai clare pe 

termen mediu şi lung; 

 Implică profesorul în anticipări didactice pe termen mediu şi lung, cu răgaz pe ritmurile de 

învăţare diferite ale elevilor. 

În ceea ce priveşte managementul educaţional, sunt noutăţi cu privire la: 

- resursele materiale . Spaţiul de învăţare se construieşte şi se schimbă împreună cu copiii şi 

poate ţine seama de următoarele coordonate: 

 aspectul estetic, aerist şi ordonat; 
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 zone de învăţare diverse(ludoteca, biblioteca, ştiinţe, arte etc.) 

 elemente vii – plante 

 expunerea lucrărilor copiilor în diverse modalităţi . 

- resursele de timp. Ora de curs: 30-35 minute + 10-15 minute de activităţi liber alese recreative 

care se pot desfăşura şi în cadru organizat. 

Întâlnirea de dimineaţă  este un moment cotidian, bun prilej de pregătire afectivă pentru 

începerea activităţii. Se poate realiza sub forma unui dialog cu un personaj sau un animal, povestirea 

unei întâmplări trăite sau imaginate, a vizitei unei persoane, un eveniment special. Aceste activităţi au 

ca scop să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu 

cât mai interesant al zilei. În felul acesta copiii sunt încurajaţi să se exprime, să dea frâu liber 

imaginaţiei,  să observe, să gândească, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Activităţile integrate sunt proiectate conform planului de învăţământ şi orarului aferent nivelului 

de vârstă. Orarul zilnic trebuie să ilustreze echilibrul dintre perioadele active şi momentele de odihnă. 

Evaluarea finală a elevilor de clasă pregătitoare se va face prin completarea, în luna mai, a unui 

document-tip, intitulat „Raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a 

limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare, la finalul clasei 

pregătitoare”. Documentul se constituie ca parte integrantă a portofoliului educaţional al elevului şi 

permite depistarea eventualelor dificultăţi de învăţare şi adoptarea unor măsuri de remediere. 

Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie, atât în demersul educaţional la clasa pregătitoare 

cât şi pe parcurs, pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi 

tehnologia didactică. Ea lasă mai multă libertate  de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi pentru 

cadrele didactice. 
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Motto: "Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, 

să cadă, să se ridice şi să se înşele.  Nu folosiţi      cuvinte 

când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile”, afirma 

Pestalozzi. 

 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculum-ului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din 

diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine coerentă, 

unitară despre lumea reală.„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între 

teme sau competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor.  

Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, 

direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.”Acest demers integrator implică o 

serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru 

integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale, mai ales în 

situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă 

orară coerentă. O asemenea organizare a conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate 

avantajele sale, şi-a dovedit însă şi propriile dificultăţi şi limite. 

Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate, 

dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea discipline integrate de învăţământ, lipsa de 

tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia latentă sau activă a educatorilor faţă de tendinţele 

integratoare. Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi 

afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul 

experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire.  Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe 

copii să învingă dificultăţile de învăţare prin intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, 

determinându-i să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea 

acestui deziderat este şcoala. La şcoală, copilul intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care 

literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, 

implicit cu copilul. Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări adaptative care 

să genereze un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării continue a învăţării 

spontane a copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între 

diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, deprinderi şi 

competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. Schimbarea fundamentală constă în 

modul de realizare a cunoaşterii care transferă importanţa, accentul de la cunoaşterea de tip disciplinar 

la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Treptat se renunţă la fragmentarea pe discipline în favoarea 

integrării disciplinelor. 

Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea 

concomitentă a unor domenii. Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, 

complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un 

scenariu cât mai interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate 

comună se gândeşte atent repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate.  
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Alături de abordarea interdisciplinară, organizarea modulară şi învăţarea asistată de calculator, 

predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a 

conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care se îmbrăţişează metoda 

de predare-învăţare a cunoştinţelor, îmbinând diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi 

abilităţilor la nivelul clasei pregătitoare. 

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform 

planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa cadrului didactic. 

Învăţătoarea organizează şi desfăşoară activităţi integrate generate de subiecte stabile planificate pentru 

tot timpul anului. Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat dupa scenariu elaborat de învăţătoare ce 

începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a 

întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau 

imaginată, un eveniment social sau unul special petrecut în familie.  

Reuşita predării integrate a conţinuturilor în şcoală ţine în mare măsură de gradul de structurare a 

conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, ţintind anumite finalităţi. Învăţarea într-o manieră cât mai 

firească, naturală pe de-o parte şi învăţarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie 

să coexiste în curriculum-ul integrat. Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună 

corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică. 

 

 

 

Bibliografie: 
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                      Proiect didactic integrat 

 

 

Data: 24.11.2014 

Învăţător: Istrate Marioara 

Şcoala: Gimnazială "Constantin Brâncuşi" Medgidia  

Clasa: Pregătitoare C 

Disciplina: Educaţie fizică 

Unitatea tematică: România - ţara mea  

Forma de realizare: Activitate integrată 

Subiectul lecţiei: 1. Săritura în lungime de pe loc 

     2. Dans popular - Hora 

Tipul lecţiei: Mixt 

Efectivul: 25 elevi 

Locul desfăşurării: Sala de sport 

Durata: 35 + 15 minute 

 

Competenţe specifice: 

Educaţie fizică 

1.2 Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte; 

1.3 Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specific segmentelor corpului; 

2.1 Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc; 

2.2. Manifestarea calităţilor motrice individuale prin participarea la jocuri dinamice. 

 

Matematică şi explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31(numărarea în concentrul 0-10). 

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor 

corpuri geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător. 

 

Scopul:  

Dezvoltarea  deprinderii de a sări de pe loc în lungime. 

Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului. 

Dezvoltarea simţului ritmic. 

Consolidarea calitătţilor motrice, a atenţiei, a memoriei şi îndemânării . 

 

Competenţe generale: 

Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase. 

Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică 

individuală. 

Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane. 

 

Obiective operaţionale: 

O1 – Să execute mişcări ce vizează principalele grupe de muşchi; 

O2 – Să adopte o ţinută corectă în poziţii statice şi în mişcare; 
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O3 – Să execute săritura în lungime de pe loc; 

O4 – Să respecte regula de joc. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, joc de mişcare, 

problematizarea.  

Mijloace de învăţământ: Fluierul, steguleţe, cercuri, echipament sportiv. 

 

Bibliografie:  

Curs formare: “ORGANIZAREA INTERDISCIPLINARĂ A OFERTELOR DE ÎNVĂŢARE 

PENTRU FORMAREA COMPETENȚELOR CHEIE LA ŞCOLARII DIN CLASELE P-IV” 

program formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul 

primar, 2014” 

MECTS: “Programa pentru disciplinele Educaţie fizică şi Matematică şi explorarea mediului, 

aprobată prin ordinul ministerului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013” 
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Desfăşurarea lecţiei 

 

Momentele lecţiei                 Continutul lectiei Durata/ 

Dozare 

Formaţia       Comanda Indicatii organizatorice şi 

metodice 

Organizarea 

colectivului de 

elevi 

Adunarea copiilor 

Controlul ţinutei 

Salutul 

Exerciţii de front şi ordine – întoarceri 

stânga, dreapta cu şi fără reper 

2 ` In linie pe 

un rând 

XXXX 

 

Atenţie, drepţi! 

Buna ziua! 

Atenţie, mâna dreaptă 

sus! La dreapta! 

Se urmăreşte poziţia 

corectă a corpului în 

poziţia de drepţi. 

Întoarcerile se efectuează 

prin săritură. 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

Exerciţii cu diferite variante de mers şi 

alergare: 

Mers obişnuit. 

Mers pe vârfuri cu braţele sus. 

Mers pe călcâie cu braţele la spate. 

Mers obişnuit. 

Alergare uşoară. 

Alergare cu genunchii sus. 

Alergare cu pendularea gambei înapoi. 

După tipurile de mers şi alergare se vor 

executa mişcări de relaxare a muşchilor 

şi respirare. 

5 ` În şir câte 

unul 

X 

X 

X 

X 

 

Atenţie alergare uşoară! 

Atenţie, mers pe vârfuri 

cu braţele sus! 

Atenţie, mers pe călcâie 

cu mâinile la spate!  

Atenţie, alergare cu 

genunchii sus! 

Atenţie, alergare cu 

pednularea gambei 

înapoi! 

Se insistă asupra exersării 

corecte a deprinderilor 

motrice de baza, a poziţiei 

corecte a corpului în poziţii 

statice şi în mişcare. 

Alergarea se desfăşoară cu 

corpul uşor aplecat înainte. 

Se insistă asupra modului 

de respirare în timpul 

efectuării alergării. 

Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea clasei pentru gimnastică 

 

Exerciţiul 1: 

Stând depărtat, mâinile pe şolduri: 

-ducerea capului înainte şi înapoi 

,stânga-dreapta.  

Exerciţiul 2: 

Stând cu picioarele depărtate, ridicarea 

mâinilor pe umeri, ridicarea braţelor sus, 

în prelungirea trunchiului, coborarea 

mâinilor pe umeri şi apoi coborârea lor 

pe lângă trunchi.  

10` 

 

 

2 X 8 

 

 

 

2 X 8 

 

 

 

 

Grup pentru 

gimnastică 

în formă de 

semicerc 

 

 

 

 

Atenţie, începem! 

 

 

 

Atenţie, începem! 

 

 

 

 

 

 

Se fac corectări ale 

mişcărilor la nevoie 

 

 

 

Se observă modul în care 

se execută exerciţiile 
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Exerciţiul 3: 

Stând depărtat, mâinile la nivelul 

pieptului 

-extensia braţelor îndoite cu arcuire 

-extensia braţelor întinse cu arcuire. 

Exerciţiul 4: 

Stând depaărtat, mâinile pe şolduri: 

- Îndoirea laterală a trunchiului spre 

stânga, cu arcuire 

- îndoirea laterală a trunchiului spre 

dreapta, cu arcuire 

Exerciţiul 5: 

Rotiri ale trunchiului cu picioarele în 

poziţie fixă , alternându-se direcţia. 

 

Exerciţiul 6: 

Stând cu picioarele depărtate, mâinile pe 

şold sărituri ca mingea . 

 Exerciţiul 7:  

Din poziţia ghemuit săritura iepuraşului. 

 

 

2 X 8 

 

 

 

 

 

2 X 8 

 

 

 

De voie 

 

 

 

De voie 

 

 

De voie 

 

 

Atenţie! 

 

 

 

 

 

Atenţie, începem! 

 

 

 

Atenţie, de voie începem! 

 

 

Atenţie, de voie începem! 

 

Atenţie, de voie începem! 

 

 

Se observă modul în care 

se execută exerciţiile 

 

 

 

 

Se observă executarea 

corectă a exerciţiilor, 

făcându-se corecturi la 

nevoie. 

Se observă executarea 

corectă a exerciţiilor, 

făcându-se corecturi la 

nevoie. 

 

Se observă executarea 

corectă a exerciţiilor, 

făcându-se corecturi la 

nevoie. 

Prezentarea 

elementelor 

săriturii în lungime 

de pe loc 

 

 

Joc  

„Trecem raul" 

 

Se va prezenta săritura de pe loc în 

lungime explicându-se elevilor fiecare 

mişcare în parte, poziţia braţelor, a 

picioarelor, a trunchiului. Se explică 

modul de aterizare în siguranţă. 

 

După ce se constată însuşirea mişcărilor 

specifice se organizează jocul “Trecem 

râul” – elevii sunt organizaţi în două 

5 ` 

 

De voie 

 

 

 

 

 

10’ 

In rand cu 

fata la mine  

XXXXXXX 

 

 

 

In 2 echipe, 

fiecare 

echipa în şir 

Voi observa modul in 

care se execută 

deprinderea şi voi corecta 

acolo unde este nevoie. 

 

 

Voi explica regulile 

jocului şi se va efectua o 

tură de probă. Apoi, jocul 

Se observă executarea 

corectă a exerciţiilor, 

făcându-se corecturi la 

nevoie. 

 

 

Se observă respectarea 

regulilor jocului, 

executarea corectă a 
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 grupe. 

Alegerea echipelor: copiii vor fi număraţi 

şi fiecare copil va reprezenta un număr 

de la 1 la 8. Apoi, voi cere copiilor care 

au număr par să facă un pas în faţă şi 

astfel se realizează alegerea fiecărei 

echipe. 

Grupa e organizată în şir indian. Pe jos 

sunt aşezate câte 3 cercuri pentru fiecare 

echipă .Cercurile sunt aşezate în zig-zag. 

Fiecare elev  va sări dintr-un cerc  într-

altul şi apoi se va întoarce pe margine şi 

se va aşeza la coada rândului. Câştigă 

echipa cea mai rapidă. Câştigătorul 

primeşte un steguleţ. Concursul are două 

ture pentru ca fiecare echipă să aibă 

şansa să câştige. 

indian 

      X  X 

      X  X 

      X  X 

      X  X 

 

va fi sub formă de 

competiţie. Grupa 

câştigătoare va primi un 

steguleţ. 

săriturilor şi respectarea 

ordinii în cadrul echipei şi 

a spiritului de fair play. 

Revenirea 

organismului după 

efort. Dans popular 

"Hora" 

Pentru revenirea organismului după efort 

copiii vor executa mişcări uşoare, 

mişcări indicate de dansul popular 

învăţat. Mişcările de dans se vor efectua 

prima dată prin numărare. Numărarea 

paşilor se va face de către toţi copiii. 

Pentru ca dansul să se desfăşoare în 

condiţii bune elevii vor cânta cântecul 

“Hora” învăţat la ora de muzică.  

10` În cerc 

ţinându-se 

de mâini cu 

braele 

îndoite. 

 

Atenţie, executăm paşi 

mici şi ţinem ritmul 

impus de numărare. 

 

Atenţie, executăm paşi 

mici şi ţinem ritmul 

impus de melodie. 

 

Se urmăreşte respiraţia 

corectă şi revenirea 

organismului . 

Încheierea 

organizată a lecţiei 

Adunarea copiilor în linie pe un rând. 

Se fac aprecieri asupra participării 

tuturor copiilor la lecţie. 

Se oferă copiilor recompense. 

5` În linie pe 

un rând 

XXXX 

Atenţie, drepţi! 

Lecţia de educaţie fizică 

s-a terminat! 

Bună ziua! 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 

Abordare integrată 

 

 Prof. înv. primar  Băcăian Liliana Ana 

Şcoala Gimnazială « I.G.Duca » Petroşani 

  

Tema: Iarna 

Discipline / arii curriculare: CLR, MEM, AVLM, MM, DP 

Clasa pregătitoare 

Structura proiectului: 

 Competenţe ale învăţării integrate 

CLR  1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 

comunicare cunoscute 

2.2. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 

2.3 Participarea la dialoguri scurte, in situatii de comunicare uzuala 

2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute          

4.1 Reproducerea nor mesaje simple, in contexte uzuale de comunicare 

1.5. Manifestarea curiozităţii  faţă de receptarea  semnificaţiei mesajelor orale,în contexte de 

comunicare cunoscute  

MEM  Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10 

Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 5 obiecte 

Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0-10,folosind poziţionarea pe axa numerelor 

3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structure repetitive simple 

din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi 

3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corecta in relatie cu mediul natural si social 

5.1 Sortarea, clasificarea pe baza unui criteriu dat 

  AVLM  1.1  Sesizarea semnificatiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin diverse forme care 

reflecta un context familiar 

   1.3 Manifestarea curiozitatii fata de explorarea de mesaje artistice simple 

2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare 

specifice artelor 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct 

MM  2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text 

DP  2.1. Recunoasterea emotiilor de baza raportate la experientele de viata traite 

Cunoştinţe   - recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar 

- identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate 

 - oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 

-  recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari de tipar 

- desprinderea semnificaţiei  globale dintr-o suită de imagini care prezintă întâmplări şi 

fenomene familiare 

 - trasarea *elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 

 exprimarea de idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor 

neconvenţionale 

manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise, într-o varietate de limbaje, în 

contexte cunoscute 

recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10 
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sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0-10, folosind poziţionarea pe axa 

numerelor 

orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate 

 manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene simple din mediul apropiat, 

în scopul identificării unor regularităţi 

formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, 

reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „nu” 

identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci ...” între două evenimente succesive 

Capacităţi 

instrumenta

le 

   

- Colectarea de date, de informaţii şi impresii, împărtăşirea acestora în grup organizat; 

- Sortarea şi clasificarea pe baza unor criterii date; 

- Înţelegerea mesajului oral şi a unor fenomene naturale în context global, 

- Observarea relaţiilor de cauzalitate din mediul înconjurător; 

- Dramatizarea unei secvenţe din acţiunile la care au participat; 

- Realizarea unor lucrări prin care să să se asocieze elemente de exprimare plastică; 

-Utilizarea diferitelor materiale (hârtie colorată, acuarele, plastilină) ----Reproducerea 

unor cântece, asociind mişcarea sugerată de versuri 

- Cautare simpla de imagini si video pe internet. 

Atitudini şi 

valori 

  

- Atitudinea pozitivă faţă de învătare, faţă de muncă; 

- Respectul faţă de munca celorlalţi; 

- Sensibilizarea fata de animale; 

- Dezvoltarea sentimentului de ocrotire; 

- Cooperarea; 

- Curiozitatea 

4.    Planificarea timpului: 2 săptămâni  

Resurse:  

materiale:cărţi de poveşti; planşe cu imagini din textele suport; planşe cu cifre şi litere; jetoane; hârtie 

colorată/glasată/creponată; acuarele; plastilină; CD-uri cu cântece; recuzită pentru joc de rol 

procedurale: învăţarea prin descoperire, conversaţia euristică, brainstorming-ul, explicaţia, 

demonstraţia, turul galeriei, joc didactic 

forme de organizare: activităţi frontale, individuale şi pe grupe/echipe. 

- EXEMPLE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:   

- selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce este vorba în mesaj 

- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj 

- oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea: Despre ce este vorba (în acest fragment de poveste)? 

- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea globală a textului 

audiat 

- formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/scurt text audiat 

- reformularea unor mesaje 

- repovestirea unor secvenţe preferate, dintr-un text audiat 

- numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste audiat 

- oferirea de răspunsuri la cererea elementară de informaţii: Cine? Ce? Unde? Cum? 

- oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri scurte care vizează diverse informaţii din text – 

Exemplu: numele greşit al personajului, locul corect în care se petrece acţiunea 

- recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior 

- indicarea prin semne (ridicarea unui deget/a creionului etc.) pentru a selecta detaliul corect dintr-un 

set de enunţuri/cuvinte 
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Întrebări cheie ale proiectului 

Ce ştim? 

Ce schimbări au loc în natură iarna? 

Aşteptăm iarna că aduce sărbătorile cu 

daruri 

Unde lasă moşul darurile 

Cum se pregătesc copiii pentru sărbătorile 

de iarnă? 

Copiii îşi curăţă ghetuţele 

Ce vrem să aflăm, pentru că nu ştim? 

Cine este Moş Nicolae? Cine este Măş 

Crăciun? 

De unde vin ei? 

De unde ştiu ei cum au fost copiii? 

De ce mergem cu colindatul? 

Cum întâmpină gazdele colindătorii 

 

 

- îndeplinirea unei instrucţiuni simple 

- participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii regulilor jocului 

- participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor - ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, 

marionete, măşti etc. 

- audierea unor poveşti citite, înregistrate/povestite de adulţi/copii 

- participarea la activităţi de tipul „Ştirile zilei”, în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite 

de colegi sau adulţi invitaţi 

- *rezolvarea unor probleme întâlnite în jocurile pe computer (unde instrucţiunile sunt oferite verbal) 

- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate, cu reproducerea intonaţiei interpreţilor (cadrul 

didactic, actori etc.) 

- dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate 

- numărarea elementelor unei mulţimi 

- reprezentarea numerelor de la 1 la 10 cu ajutorul unor obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau 

semne (cerculeţe, linii etc.) 

  Săptămâna I   Iarna a venit 

  Săptămâna a II -a   Sărbători din decembrie 

-Jocuri dinamice:.:”Pozitiv sau negativ?”l,Ne grupăm după.... 

-Cântarea unor cântece : Albă zăpadă, Colinde, Iarna a sosit în zori 

-Memorizări: Iarna, Ghicitori, Moş Crăciun 

-Realizarea unor desene, picturi, colaje, modelări din plastilină pe această temă, Origami 

-Vizionare imagini/filme ( CD, DVD ), Crăiasa Zăpezii, Legenda lui Moş Nicolae, Cu Colinda 

-Jocuri didactice: Recunoaste , Unde locuieşte…?, Cum face…?, Eu spun una tu spui multe, 

Povestiri : povestea lui Moş Nicolae 

      Rezultate scontate 

Portofoliul elevului – format din totalitatea lucrărilor realizare la AVLM: steluţe, fulgi de nea, îngeraş, 

ghetuţă, pictură: Tablou de iarnă, fişe de lucru, brad şi altele; 

Însuşirea de către elevi a unui repertoriu de cântece: Moş Crăciun, Iarna a sosit în zori, colinde; 

Formarea de competenţe de colaborare şi lucru în echipă; 

Album de fotografii cu cele mai frumoase activităţi. 

  Indicatori de performanță 

Realizarea corectă şi în limita de timp a sarcinilor de lucru; 

Obţinerea unor produse de calitate. 
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Materiale puse la dispoziţia copiilor: 

Bibliotecă 

Caiete de lucru 

Fişe 

Coli de scris 

Albume imagini 

Cărţi, reviste, planşe 

Litere, cifre 

Artă 

Acuarele, pensule, 

carioca, plastilină, 

coli de desen, 

foarfecă, lipici, 

şabloane, hârtie 

glasată şi creponată, 

material tetile, 

sârmuliţe, vată 

Pentru joc de rol 

Trăistuţe, săculeţe, 

coşuleţe, costum 

popular, clopoţel, 

nuia, 

 

Ştiinţă 

Puzzle, fişe, 

eprubete pentru a 

observa topirea, 

condensarea apei 

 

Planificarea activităţilor 

 
TEMA  proiectului: IARNA 

DURATA 3 SĂPTĂMÂNI 

Nr. de ore pe săptămână: 15 

Săpt. I: NATURA ȘI TRANSFORMĂRILE EI: 

CLR: Crăiasa Zăpezii- lectură, povestire, propoziţii 

MEM: - Numărare, comparare, ordonare: 0-10; Hrana ca sursă de energie 

AVLM: Primii fulgi de nea -decupare, lipire; Crăiasa Zăpezii-pictură, culori reci, 

nonculori 

MM: Iarna a sosit în zori- cântec, pași de dans: Fulgușorii 

DP: Organele de simț: ochii 

EPS: Igiena îmbrăcămintei 

Săptămâna a II-a : Moș Nicolae 

CLR: Legenda lui Moș Nicolae, propoziții, cuvinte, silabe, sunete, litera N-citire, scriere 

MEM: Numărare, comparare, ordonare: 0-10; Condiții de viață (apă, aer, lumină, căldură) 

MM: Colind: Domn, Domn să-nălțăm 

DP: Organele de simț: urechea 

EPS: Darurile pentru cei dragi 

AVLM: Ghetuța lui Moș Crăciun-colaj 

Săptămâna a III-a : Moș Crăciun 

CLR: Legenda lui Crăciun, propoziții, cuvinte, silabe, sunete, litera U -citire, scriere 

MEM: Numărare, comparare, ordonare: 0-10; Condiții de viață (apă, aer, lumină, căldură) 

DP- igiena nasului, urechilor și ochilor 

MM: Colind: Moș Crăciun 

EPS: Cum întâmpinăm sărbătorile de iarnă? 

AVLM: Podoabe de Crăciun, Brăduleț 

Produse în portofoliu: - pictură: Crăiasa Zăpezii, Brăduțul; 

Fulgi de nea, Ghetuța lui Moș Nicolae, podoabe de Crăciun: decupare, lipire, mototolire, 

îndoire 

Fișe de lucru (numărare, litere) 

Fotografii de la activități 
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Harta proiectului  

 

Moş Crăciun 

 

Fenomene 

ale naturii 

Moş Nicolae 
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ROLUL PROIECTULUI TEMATIC  

ÎN ABORDAREA INTEGRATǍ A CURRICULUMULUI 

 

Învǎțǎtor Chiocaru Ionelia 

Liceul Tehnologic Ciobanu 
 

          „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea 

de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum 

va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze.” 

(Maria Montessori) 

 

 

Proiectul tematic este o metodă care stimulează şi dezvoltă personalitatea în curs de 

formare a copilului, o extindere, o investigare a unui subiect din sfera idealului sau 

practicului către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie. Proiectul îi implică 

pe copii în sfera investigaţiei asupra evenimentelor şi fenomenelor despre care doresc să 

înveţe mai mult.  

Metodă globală cu un puternic caracter interdisciplinar, metoda proiectelor se 

bazează pe efortul deliberat al copiilor de cercetare, de depistare a detaliilor, pe 

înţelegerea subiectului în întreaga sa amploare și nu pe găsirea de răspunsuri corecte la 

întrebările puse de adult.  

Argumentele care stau la baza folosirii metodei proiectelor în procesul instructiv-

educativ desfăşurat cu copiii sunt următoarele: 

-    proiectul poate fi încorporat în curriculum din oricare parte a lumii; 

-    un proiect are o structură temporală care ajută cadrul didactic să-şi organizeze 

progresiv activitatea cu copiii, în funcţie de dezvoltarea acestora, de interesul manifestat 

şi de gradul de cunoaştere al subiectului luat în discuţie; 

-    proiectul le oferă copiilor contexte, în care ei pot aplica o foarte mare varietate  

de cunoştinţe şi deprinderi sociale şi intelectuale, pe lângă cele de bază date de 

curriculum. 

-     un proiect poate fi dus la bun  sfârşit de un grup mic  de copii, de întreaga 

clasă, sau, ocazional, de un singur copil. 

Metoda proiectelor a fost iniţiată de John Dewey, care, la sfârşitul secolului al XIX-

lea, a elaborat o programă fundamentală bazată pe necesităţile şi posibilităţile copilului.  

În al doilea deceniu al secolului al XX-lea W.Kilpatrick popularizează ideile lui 

Dewey, aplicând în şcolile americane metoda proiectelor, metodă al cărei scop era 

armonizarea şcolii cu societatea (se pune accent pe acţiune, eficienţă şi independenţă în 

gândire).  

Etapele elaborării unui proiect tematic 

1. Faza I  ( preparatorie, de iniţiere  atât  pentru cadrul didactic  cât şi  pentru  

copii) 

 Alegerea subiectului 

 Stabilirea obiectivelor proiectului 

 Analiza resurselor (umane, materiale, de timp) 

 Stabilirea direcţiilor de dezvoltare 



198 

 

 Alcătuirea inventarului de probleme 

 Harta proiectului 

 Întocmirea inventarului de activităţi 

 Întocmirea inventarului de strategii didactice 

 Descrierea virtuală 

 Amenajarea centrului tematic 

 Discuţii cu persoanele implicate 

2. Faza a II-a ( intervalul în care are loc activitatea practică a  copiilor) 

 Stabilirea de roluri si responsabilităţi 

 Realizarea propriu-zisă a proiectului - activitatea de documentare şi investigare 

  

3. Faza a III-a 

 Adăugarea de detalii 

 Atribuirea unor funcţionalităţi 

 Evaluarea: 

 proiectului 

 copiilor 

 cadrului didactic 

Metoda proiectului tematic presupune o abordare transdisciplinară a unei teme bine 

stabilite în raport cu cerinţele programelor şcolare, cu capacităţile intelectuale implicate, 

dar şi cu interesele şi abilităţile practice ale elevilor, fiind o formă de evaluare motivantă 

pentru ei, chiar dacă volumul de muncă este sporit. Activităţile integrate care se 

desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, reflectând 

interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. În cadrul lor, elevul îşi concentreză 

atenţia şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de a-şi personaliza 

cunoştinţele dobândite prin mijloace artistice: creaţii „literare”, postere educative, afişe, 

desene, albume, jocuri, produse practice. Este o metodă complexă, individual şi în grup, 

aducând, astfel, mai multe beneficii. 

Avantajele folosirii proiectului tematic în evaluare sunt multiple: 

 valorizează experienţa cotidiană, informaţiile şi interesele elevilor: aceştia 

trebuie să–şi folosească cunoştinţele, deprinderile,abilităţile şi capacităţile în contexte 

noi, să caute informaţii suplimentare, să le combine, să formuleze probleme, să caute 

soluţii; 

 oferă posibilitatea fiecărui elev de a se manifesta plenar în domeniile în care 

capacităţile sale sunt cele mai evidente; 

 oferă oportunităţi pentru realizarea unei cooperări educaţionale între principalii 

actori: elev-elev, elev-învăţător, învăţător-elev-părinte; 

  stimulează acumularea de cunoştinţe, dezvoltă capacităţile şi abilităţile de 

comunicare, colaborare şi ajutor , determinând învăţarea reciprocă; 

 contribuie la formarea atitudinii de gândi înainte de a acţiona şi la 

conştientizarea faptului că doar împreună oamenii pot reuşi să realizeze ceea ce îşi 

propun; 

 oferă un context flexibil de organizare a evaluării printr-o multitudine de alte 

metode. 

 

Bibliografie: 
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VALENŢE FORMATIVE  ALE ABORDĂRII 

INTEGRATE A CURRICULUM-ULUI 

           

   Prof  înv. primar  Dăscălașu Mariana  

Școala Gimnazială ,, Tudor Arghezi ” Năvodari , jud. Constanța 

Înv. Suță Maria  

Școala Gimnazială ,, Tudor Arghezi ” Năvodari , jud. Constanța 

 

 

Procesul instructiv-educativ derulat în clasa de elevi, permite fiecărui cadru didactic 

punerea în valoare a propriei experienţe didactice, prin activităţi educative cu caracter 

integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor de învațare. 

Se impune, aşadar ca procesul educaţional să fie creativ, interdisciplinar, complex, 

să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor cât mai variate. 

Învățătoarea , managerul întregului proces didactic, are libertatea de a alege – 

singură tipul de abordare a activităţilor cu școlarii, în funcţie de strategiile pe care le 

aplică sau de colctivul de elevi , pe care îl îndrumă . 

În activităţile integrate, accentul va cădea pe acţiunile de grup, echipă şi mai puțin  

pe cele cu întreaga clasă, în care o idee transcede graniţele diferitelor discipline şi 

organizează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă, respectând  tema de interes. 

Alături de abordarea interdisciplinară, organizarea modulară şi învăţarea asistată de 

calculator, predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de 

organizare şi desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la 

o acţiune în care se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor, îmbinând 

diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor elevilor. 

Integrarea este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, 

în sensul că obiectivele învăţării au ca referinţă nu o categorie de activitate, ci o tematică 

unitară, comună mai multor discipline. Dar nu trebuie să facem confuzii între cele două 

concepte şi să identificăm interdisciplinaritatea( ca o componentă a mediului pentru 

organizarea cunoaşterii) cu integrarea ( ca o idee sau un principiu integrator care rupe 

hotarele diferitelor categorii de activitate şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema 

propusă de învățătoare ori de copii). Integrarea, ca sintagmă, este explicată ca revenirea 

în acelaşi loc, în aceeaşi activitate, a mai multor activităţi de tip succesiv, care conduc la 

atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea conţinuturilor, la realizarea în practică a 

proiectului didactic propus. 

În cadrul activităţilor integrate, abordarea realităţii se face printr-un demers global, 

graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, se contopesc într-un scenariu 

unitar şi de cele mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele 

diferitelor discipline, evident, conţinuturile au un subiect comun, care urmează a fi 

elucidat în urma parcurgerii acestora şi atingerii obiectivelor cognitive, affective și psiho-

motorii avute în vedere. 

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate 

conform programei de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de 

experienţa cadrului didactic. Învățătoarea organizează şi desfăşoară activităţi integrate 

generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului școlar. Aceste activităţi 

pot fi desfăşurate integrat dupa scenariu elaborat de învățătoare, ce începe cu întâlnirea de 

grup, initiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu 
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un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau 

imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul didactic  îi orientează pe copii spre descoperirea unui conținut din 

perspectiva mai multor discipline. Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să 

observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte, 

participând la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de 

ei. 

La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile 

cu specialişti, personalităţi din comunitate etc. Tematica acestora este aleasă astfel încât 

prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia 

învățătoarei se află permanent  întreaga paletă de activităţi şi modalităţile de organizare a 

acestora. 

Ofer în continuare o exemplificare de activitate integrată pe parcursul unei zile: 

 
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Data : 21 . 01. 2015 
Clasa a II-a  A 
Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnazială,, Tudor Arghezi ’’ Năvodari 
Propunător  : Dăscălaşu Mariana  
Aria curriculară : Limbă şi comunicare  
Disciplina : Comunicare în limba romănă   
Unitatea de învăţare :  Familia mea         
Subiectul : Bunica după Barbu Ștefănescu Delavrancea 
Tipul lecţiei : Transmiterea de noi  cunoştinţe   
 COMPETENŢE SPECIFICE: 
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; 
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 
4.2  Redactarea unor mesaje simple , cu respectarea convențiilor de bază; 
1.5 Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0 – 1000 prin adunări și scăderi repetate; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

a) Cognitive  : O1 : să citească corect  și conștient textul lecției ; 
                                 O2 : să alcătuiască enunțuri folosind cuvintele necunoscute descoperite în 

textul lecției ;  
                           O3 : să formuleze corect un bilet adresat bunicii fetiței plecate la săniuș ; 

                                 O4 : să completeze corect cuvintele cu literele ,, m ” sau ,,n” , cunoscând regula 
scrierii literei ,, m” înaintea lui ,,p” sau ,,b” ; 

                                  O5 : să formuleze corect întrebări pe baza textului citit. 
Psihomotorii : OPM1  : să mențină o poziție corectă în timpul scrierii ; 

      c )  Afective   :   OA1  : sensibilizarea elevilor faţă de o exprimare corectă; 
                                  OA2 - stimularea şi dezvoltarea interesului pentru lectura unui text literar. 
STRATEGII DIDACTICE :   

    Metode şi procedee:  
   1) Metode de comunicare orală conversative – conversaţia ; 
                                                      - explicative  - explicaţia  
   2 )  Metode de explorare directă a realităţii -  observaţia  
   3) Metode de acţiune reală – exerciţiul 
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   4) Metode activ –participatice -  brainstorming; 
                                                   -   metoda cadranelor; 
                                                    - cvintetul ; 
                                                  -  explozia stelară 
         Mijloace de învăţământ :  
    - informativ – demonstrative :    planşe 
                                                         panou cu simbolul grupei 
                                                          jetoane, steluţe 
  -  de exersare şi formare a deprinderilor-  fişe de lucru 
  -  de evaluare - recompense. 
        Forme de organizare :    frontal ,  
                                                individual 
                                                pe grupe  

 Forme de evaluare : aprecieri verbale, verificare orală, observarea comportamentului elevilor. 
          Resurse : Umane : 29 elevi ; 
                            Timp : 50 minute . 
Bibliografie :  

 Ministerul Educaţiei şi  Cercetării  Științifice -Programa şcolară pentru disciplina                            
,, Comunicare în limba românăclasa a II-a   Bucureşti , 2013;  

 Ciobanu Nicoleta, Dumitrescu Ileana  - Manual ,, Comunicare în limba română, clasa 
a II-a, Ed. Cd Press,București, 2014; 

 Coord. Frincu  Angela ,  - Jocuri didactice şi exerciţii distractive, Ed. Didactică şi 
pedagogică , Bucureşti, 1972; 

  Morărașu Mariana – Comunicare în  limba română, clasa a II-a, Ed. Taida, Iași 2014; 
 Radu Ioan, Miron Ionescu Miron Ionescu  - Didactica modernă, Ed. Dacia,  Cluj – 

Napoca, 2001 
  Suport de curs – Program de formare continuă de tip ,, blend learning’’ pentru 

cadrele didactice din învăţământul primar, 2012 
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Nr. 
Crt.  

Momentele 
lecţiei  

Ob  Timp  Elemente esenţiale de conţinut  Strategii didactice  Modalităţi 
de  

evaluare  
Metode şi 
procedee 

Mijloace  Moduri de 
organizare  

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

  

4’ 
 Se va asigura un climat favorabil pentru 

începerea activităţii 

 Activitatea va începe  cu ,,Întâlnirea de 

dimineaţă’’ 

Înviorarea de dimineaţă 

Dimineața, în grădină 

Pe o tufă de sulfină, 

Zeci de aripi colorate 

Stau frumos aliniate. 

Au ieșit, cu mic, cu mare, 

Steluțele la-nviorare. 

Dă comanda, de pe-o floare, 

O lăcustă antrenoare: 

„1, 2- ne răsucim, 

3 şi 4- ne-nvârtim! 

5 şi 6- ne arcuim, 

7, 8- acum sărim! 

9,10- respirăm 

Aripile scuturăm! 

Ne clătim acum cu rouă! 

Gata-ncepe o zi nouă! 

Sunteţi pregătiţi de zbor. 

Ziua bună tuturor!” 

 Regulile clasei  

Se va numi un elev pentru a spune regulile clasei. 

 Se formează grupele prin extragerea 

unui jeton. 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

diverse 

simboluri  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

SCENARIU DIDACTIC 
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2. 

 

Reactualizarea  

cunoştinţelor  

 

 

 

 

3’ 

 

 Se verifică tema pentru acasă 

cantitativ şi calitativ. 

  Se vor formula enunţuri după imagine  

 

Explicaţia  

Conversaţia  

 

 

 

Fişă 

 

Frontal  

 

Evaluare 

orală 

 

 

3. 

 

 

Captarea atenţiei   

 

 

 

 

 

 

5’ 
 Haideti să descoperim ce am primit 

astăzi în coșulețul de la steluța Rocco 

 Jetoanele vor indica operații de 

înmulțire , iar pe fișa in dreptul 

rezultatului o literă . Litera o așezâm în 

ordine crescătoare în rebus  . 

Ce cuvânt am descoperit ? (Bunica) 

Ce putem spune despre bunica? 

Conversația  

Exercițiul 

 

 

 

 

Brainstor-

ming   

Jetoane  

Fișă rebus  

Frontal   

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

4.  

 

 

Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

urmărite  

  

 

2’ 

Astăzi la ora de comunicare în limba 

română: vom citi textul lectiei din manual, 

vom răspunde la întrebări, vom efectua 

diferite exerciții pe baza textului. La 

sfârşitul activităţii , copiii cuminţi, atenţi , 

care vor răspunde frumos, vor primi câte o 

surpriză din partea steluței Rocco. 

 

 

Explicaţia  

   

 

 

5.  

 

 

Dirijarea învățării  

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’ 

 Se va citi model lecția din manual, apoi 

vom numi câteva opere scrise de autorul 

lecției Barbu Ștefănescu Delavrancea. 

*Se va citi apoi de câtre un elev textul 

lecției 

*Se notează titlul în caiete şi pe tablă ; 

 Se pun întrebări despre conţinutul 

textului: 

*Care este titlul lecție ? Dar autorul? 

*Cum își manifestă nepotul dragostea 

pentru bunica sa ? 

*Despre ce povestește bunica ? Ce este 

basmul ? 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

Imagini  

 

 

 

Manual  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

Verificare 

orală 
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5.  

 

 

 

 

Dirijarea învățării  

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

*De ce crezi că este pustie casa fără copii 

? 

*Din ce cauză crezi că nu a putut 

niciodată să asculte un basm întreg? 

 Citire selectivă : 

* Se va citi lecţia pe alineate,  apoi ultimul 

și al doilea alineat ; 

*Se va citi propozițiile interogative din 

text și cele care conțin liniuța de dialog. 

*Se afișează o imagine în care se prezintă 

o furcă de tors și se explică cele două 

sensuri ale cuvântului furcă.  

* Se alcătuiesc oral enunțuri folosind 

cuvintele necunoscute descoperite în 

textul lecției. 

 Se notează  exerciţiul următor : 

*Se completează cuvintele cu literele ,,m” 

sau ,,n” 

 Se rezolvă fișele de lucru : 

*Grupa brăduților – Alcătuiesc propoziții 

cu sensurile cuvintelor furcă, poartă și 

mare; 

*Grupa oamenilor de zăpadă- Alcătuiască 

enunțuri după imaginea dată, care să 

conțină o întrebare , o mirare, o 

enumerare, o constatare , un sfat; 

*Grupa steluțelor- Realizați un dioalog 

între bunică și nepot din 5-7 rânduri. 

*Grupa clopoțeilor- alege varianta corectă 

a cuvintelor într-o , într-un , sa  

*Grupa fulgilor de nea – Completarea 

textului cu semnele de punctuație 

corespunzătoare . 

 Se notează  exerciţiul următor : 

Corectează greșelile din enunțurile date 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

cadranelor  

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Manual  

 

 

Fișă cu 

imaginea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru  

Panou  

 

 

 

 

 

 

Fișă cu 

imagine 

pentru 

scrierea 

biletului 

 
 
 
 
Frontal  
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe  
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

 
 
 
 

Evaluare 
orală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
sistematică 

Evaluare 
scrisă 

 
 
 
 
 

Evaluare 
scrisă 
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Scrierea unui bilet către bunică după 

imaginea data . 

 

6. 

 

Fixarea 

cunoștințelor  

 

 

 

5’ 

 

 Se va realize un cvintet pornind de la 

cuvântul bunica. 

 

Explicaţia 

Cvintetul  

 

Caiet  

 

 

 Frontal   

 

 

Aprecieri 

verbale  

 

7. 

 

Obţinerea 

performanţei 

 

 

O5 

 

 

 

8’ 
 Fiecare grupă de elevi vor 

  primi câte o steluţă pe care este scris un 

cuvânt: Cine ? Ce ? Care ? Când ? Unde?  

 Elevii vor formula trei întrebări pe baza 

textului  începând cu cuvântul scris pe 

steluţă. 

 

Explozia 

Stelară  

 

 

 

 

Steluţe  

 

 

 

 

 

Pe grupe  

Observarea 

sistematică  

 

 

Evaluare 

orală  

 

8.  

 

Aprecieri finele 
  

2’ 
 Se vor face aprecieri generale şi 

individuale cu privire la desfăşurarea 

lecţiei. 

  Se vor oferi recompense elevilor. 

 

Conversaţia  

 

Stimulente 

 

Frontal  

 

Aprecieri 

verbale  

 

Activitate recreativă – 5 minute -  M.M ,, Te-am legat la ochi frumos ’’   

-  Se leagă un elev la ochi . Ceilalți încep să cânte cântecul . Învățătorul face un semn unui elev să se ascunde. După ce se 

termină cântecul , se dezleagă ochii elevului și ele trebuie să ghicească cine a plecat din joc  

- Dacă a ghicit , în aplauzele celorlați trece la loc, iar dacă nu , râne ,, ghicitor ” în continuare . 

,, Te-am legat la ochi frumos, 

Să nu vezi cine-a plecat, 

Dar acum te dezlegăm  

Să ghicești pe cel plecat. 

CONCLUZII 

          Reuşita predării integrate a conţinuturilor ține în mare masură de gradul de structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune 

unitară, ţintind anumite finalităţi. Învăţarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte şi, pe de altă parte, învăţarea 

conform unei structuri riguroase sunt extreme, care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat. 

 De reţinut este faptul că şcolarii trebuie să înveţe într-o manieră integrată, fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de 

cealaltă. Activităţile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate si mai multă coerenţă procesului 

de predare-învăţare, punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. 

 Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie, pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare, cu viaţa societăţii, cultura 

şi tehnologia didactică. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR INTEGRATE 

                                     ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR    

               
Prof. înv. primar Ungureanu Violeta  

Şcoala Gimnazială “Leon Dănăilă”, Darabani, jud. Botoşani 

 

 “Când mergi pe-afară, natura nu te pune faţă în faţă 

pentru trei sferturi de oră numai cu flori şi în următoarele trei 

sferturi numai cu animale”. (Jacobs H.H., 1989) 

 

 

Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită modalitate de 

predare, de organizare si planificare a instruirii care produce o interrelaţionare a disciplinelor sau a 

obiectelor de studiu, astfel încât vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor. 

         La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare de convergentă între 

cunoştintele, deprinderile, competenţele, atitudinile si valorile care îşi au bazele in interiorul unor 

discipline şcolare distincte. Integrarea este un proces divers si complex, care merge progresiv de la 

modelul clasic disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare – transdisciplinaritatea. 

Problemele concrete de viată, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat si nu pot fi 

soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul 

strict al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii 

contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi eficiente între 

discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştintele dobândite prin studierea 

disciplinelor şcolare. Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor 

disciplinare, succesul în viaţa personală , profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi 

din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline  pentru 

soluţionarea problemelor ivite. 

Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumitã modalitate de 

organizare si planificare a instruirii şi produce o inter-relaţionare a disciplinelor sau obiectelor de 

studiu, astfel încât nivelurile integrării curriculare se împart între monodisciplinaritate şi 

pluridisciplinaritate. 

 

                   MODALITĂŢI DE INTEGRARE A CONŢINUTURILOR 

                           -    avantaje şi dezavantaje – 

Modalităţi de 

integrare a 

conţinuturilor 

Avantaje Dezavantaje 

 

 

 

 

Integrarea 

intradisciplinară şi 

problema 

disciplinelor de 

învăţământ 

1. avantaje de natură organizatorică : 

- divizarea cunoştinţelor în 

compartimente distincte - se potriveşte 

foarte bine cu învăţământul pe clase şi pe 

lecţii 

- permite organizarea zilnică , 

săptămânală şi anuală a programului 

şcolar , aplicarea unui sistem de notare şi 

promovare pe discipline relativ simplu de 

- compartimentarea pe 

discipline şi învăţarea 

cunoştinţelor strict în interiorul 

fiecărei discipline nu mai 

corespunde cu evoluţia actuală 

din ştiinţă,din epistemologie ; 

- învăţământul pe discipline a 

condus la paradoxul 

„enciclopedismului specializat”, 
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realizat 

- organizarea pe discipline este deosebit 

de rezistentă şi pentru faptul că găseşte 

sprijin în structura profesională a 

personalului didactic 

2. avantaje de ordin pedagogic : 

- permite învăţarea de către elevi a unor 

cunoştinţe şi moduri de gândire specifice 

care, prin complementaritate, asigură o 

dezvoltare intelectuală complexă 

- respectă ierarhia cunoştinţelor 

anterioare dobândite de elevi 

 

care „închide elevul si profesorul 

intr-o tranşee pe care şi-o sapă ei 

inşişi şi care îi izolează din ce în 

ce mai mult pe măsură ce o 

adâncesc”; 

- transferul principiilor şi 

conceptelor din disciplinele 

generale spre disciplinele cu un 

caracter mai particular nu s-a 

produs decât sporadic şi doar în 

cazul elevilor dotaţi ; 

- compartimentarea pe 

discipline reduce mult motivaţia 

,învăţării . Elevul nu resimte 

importanţa pentru el a fiecărei 

discipline, ceea ce învaţă este 

perceput de elev ca fiind rupt de 

viaţă , de preocupările sale.  

 

 

Integrarea pe 

orizontală şi 

interdisciplinaritatea 

 

 

Recomandare : 

Predarea 

interdisciplinară să 

alterneze, să coexiste 

cu cea pe discipline 

- favorizează transferul şi în consecinţă 

capacitatea de a aplica cele învăţate la 

situaţii noi de viaţă 

- acest transfer reduce efortul reînvăţării 

cunoştinţelor ce sunt comune mai multor 

discipline, sporeşte funcţionalitatea 

cunoştinţelor asimilate în cadrul fiecărei 

discipline 

- favorizează conceptele şi principiile 

generale, algoritmii şi strategiile cu o 

gamă largă de aplicare. Ea este deci o 

abordare economică , o abordare care 

optimizează raportul dintre volumul de 

cunoştinţe şi cantitatea de învăţare 

- risc de generalizare abuzivă 

şi învăţare nesistematică, 

superficială. „Enciclopedismul 

specializat” poate fi înlocuit cu 

un enciclopedism lipsit de orice 

bază,”cu de toate şi cu nimic” 

- riscul învăţării superficiale 

întrucât nu se sprijină pe 

cunoştinţele anterioare ale 

elevilor , aşa încât se poate 

întâmpla ca elevul să fie pus în 

situaţia de a învăţa noi 

cunoştinte sprijinindu-se tot pe 

cunoştinţe noi 

 

Integrarea 

tematică – 

pluridisciplinaritatea 

 

-pare să fie 

potrivită pentru 

temele mari, cu un 

pronunţat caracter 

educativ: temele 

ecologice, cele 

privind tehnologia , 

ed. civică, ed. estetică 

etc. 

- temele, problemele sunt tratate sub 

toate 

aspectele, fenomenul fiind restituit în 

globalitatea sa şi nu fragmentar, pe 

aspecte sau pe laturi ale sale 

- acestă abordare este  faforizantă pentru 

motivaţia învăţării, ea menţine viu 

interesul elevilor , cunoştinţele fiind 

învăţate în calitatea lor de condiţii, de 

instrumente ale acţiunii,ale cunoaşterii 

- riscul superficialităţii, al 

„enciclopedismului steril”, de 

minimalizarea necesităţii de a 

stăpâni cunoştinţele anterioare 

- motivaţia faţă de 

cunoştinţele noi se diminuează 

în mod evident atunci când 

studierea fenomenului este 

încheiată, fără certitudinea că 

elevii şi-au însuşit bine 

cunoştinţele vehiculate, 

observate : 
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Abordarea 

transdisciplinară 

- orientare mai recentă privind reforma 

conţinuturilor care nu numai că asigură 

organizarea conţinuturilor ci aduce o 

schimbare de optică în ce priveşte 

raporturile dintre conţinutul învăţării şi 

elev 

- punctul de plecare îl constituie 

demersurile elevului 

- aduce în prim plan obiectivele predării 

şi învăţării 

- focalizarea asupra elevului deschide 

un câmp larg de aplicare a tehnologiilor 

moderne de instruire şi creează premisele 

unui învăţământ eficient 

 

 

Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe specificitatea 

acestora, promovând supremaţia disciplinelor formale. 

Pentru a exemplifica acest model de abordare integrată, voi face referire la disciplina limba si 

literatura română, disciplinã în cadrul căreia se poate aplica monodisciplinaritatea cu usurintă, deoarece 

se pot îmbina, în cadrul aceleiaşi lectii, elemente de citire/lectură, cu elemente de comunicare şi/sau de 

constructie a comunicãrii. Un exemplu de activitate pe care eu am aplicat-o. 

Pluridisciplinaritatea se referă la situatia în care o temă ce aparţine unui anumit domeniu este 

supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă păstrându-şi neschimbată 

structura si rămânând independente unele în raport cu celelalte. 

TRANSDISCIPLINARITATEA 

Abordarea transdisciplinară este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin 

care se încearcă o modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce 

priveşte raportul dintre conţinutul învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată 

a curriculum-ului prin centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele importante, aşa cum apar 

ele în contextul cotidian, cu focalizare pe identificarea de soluţii, rezolvarea de probleme ale lumii 

reale, în scopul dezvoltării competenţelor pentru viaţă.       

În prezent se pune accent nu pe asimilarea unui volum enorm de cunoştinţe, ci pe calitatea lor, iar 

calitatea înseamnă a-l face pe copil să pătrundă în inima demersului ştiinţific, să-şi pună mereu 

întrebări. Astfel stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa 

noastră, între acestea şi posibilităţile interioare ale copilului. O asemenea perspectivă transcede 

disciplinele, subordonându-le omului pe care vrem să-l formăm. Ca urmare, disciplinele nu mai 

constituie punctul de focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine 

un proiect personal al elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne 

totuşi managerul situaţiilor de învăţare . Putem face învăţarea mai interesantă , reflectând lumea reală, 

creând un mediu cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe 

tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. 

Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau 

grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice. 

Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii 

în cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale disciplinelor să se 

contopească în teme de activităţi transdisciplinare. În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de 
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învăţare separate în discipline diferite ci, aceeaşi noţiune o poate aborda în mai multe moduri, 

conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu al fiecărui elev. El devine actorul activ 

în rolul principal al acţiunii: imaginează, construieşte, cercetează, creează şi transpune în 

practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând în aceea că nu preia 

modelul învăţătorului. Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în 

echipă, bazată pe sprijin reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi 

scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor 

de realizare a sarcinilor.           

Strategiile didactice utilizate în demersul transdisciplinar sunt de predare-învăţare bazate pe 

proiect. Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învăţare proiectarea şi organizarea 

învăţării se centrează pe învăţarea prin descoperire, pe învăţarea prin cercetare pe baza viziuni 

constructiviste si globale asupra lumii înconjuratoare. Sarcinile de lucru structurate în viziune 

transdisciplinară oferă elevului posibilitatea de a cerceta lumea reală în ansamblul ei şi nu fragmentat. 

Instruirea elevului se produce prin acţiuni de investigare,  observare, exersare. Scenariul didactic unitar 

îi permite elevului corelaţii, asocieri, determinarea cauzelor şi efectelor proceselor, fenomenelor din 

mediul înconjurător şi de asemenea îi dă oportunitatea să contribuie în stilul său la aprofundarea temei 

studiate, să îşi dezvolte creativitatea. Rezolvarea cerinţelor de lucru pe grupe îi pun pe elevi în 

situaţia de a comunica între ei cu scopul de a organiza anumite activităţi, dezvoltă spiritul de cooperare 

al elevilor, încrederea în sine, îi solicită în a selecta informaţia, le dezvoltă autonomia de gândire 

şi acţiune. 

Exemplu de abordare multidisciplinară a continuturilor: 

Caracteristici şi argumente ale activităţilor integrate: 

 învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de către învăţător; 

 învăţarea devine interesantă, stimulativă, semnificativă; 

 la baza activităţii stă acţiunea practică, cu finalitate reală; 

 elevii participă pe tot parcursul activităţilor desfăşurate; 

 activităţile integrate sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă şi livrescă; 

 accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă; 

 le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor sunt 

cele mai evidente; 

 cultivă cooperarea şi nu competiţia; 

 elevii se deprind cu strategia cercetării; învaţă să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra 

cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze asupra sarcinii 

date; 

 sunt instrumente de apreciere prognostică deoarece arată măsura în care elevii prezintă sau nu 

anumite aptitudini şi au valoare diagnostică, fiind un bun prilej  de testare şi de verificare a capacităţilor 

intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale acestora. 

 cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de lucru fragmentat, în care lecţiile se desfăşoară una 

după alta, cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din acelaşi proces şi să adopte o temă 

de interes pentru elevi, care transcede graniţele diferitelor discipline, organizând cunoaşterea ca un tot 

unitar, închegat;  

  obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul unor 

scenarii/activităţi zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur generic. 

Unităţile de învăţare ale disciplinelor se topesc în cadrul conturat de temele activităţilor integrate. 

Prin dezvoltarea, implementarea şi aplicarea curriculum-ului integrat se urmăreşte de asemenea 

“descentralizarea curriculară şi adaptarea curriculum-ului la nevoile specifice dezvoltării personale, la 
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cerinţele pieţei forţei de muncă şi ale fiecărei comunităţi”, în conformitate cu obiectivele Pactului 

Naţional pentru Educaţie. Modalitatea de aplicare a curriculum-ului integrat prin activitaţi didactice 

vine în întâmpinarea dezideratului menţionat în Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea 

Cunoaşterii” care susţine „centrarea curriculum-ului pe competenţe, nu pe informaţii” adică pe „blocuri 

de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care optimizează rezolvarea de probleme”.   

Există anumite aptitudini generale pe care elevii trebuie neapărat să le achiziţioneze. Ei trebuie să 

ştie să comunice, să se adapteze, să rezolve probleme şi să utilizeze tehnologiile informaţionale. 

Ceea ce trebuie să înveţe aceştia sunt bazele indispensabile ale unei eficiente învăţări viitoare. 

Aceste baze sunt deopotrivă de natură cognitivă, afectivă şi motivaţională. Elevii trebuie să devină 

capabili să-şi organizeze şi să-şi ordoneze propria lor învăţare, să înveţe singuri sau în grup şi să 

surmonteze dificultăţile pe care le întâlnesc în cursul proceselor de învăţare. Desfăşurând activităţi 

integrate, copilul are posibilitatea de a-şi exprima păreri personale, de a coopera cu ceilalţi în 

elaborarea de idei noi, în rezolvarea sarcinilor, în argumentare, devenind mai activ şi câştigând mai 

multă încredere în sine. În ce priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un „facilitator”, mai mult 

decât o sursă de informatii.  

 Concluzii 

Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat. Strategiile de predare / 

învăţare integrată, precum şi nivelurile la care aceasta se realizează  sunt condiţionate de o multitudine 

de factori, de natură obiectivă dar şi subiectivă. Ele au avantaje, dar şi dezavantaje. În dorinţa noastră 

de a fi moderni însă, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, întrucât echilibrul între extreme 

(diferenţiere pe discipline sau integrare totală) se pare că este soluţia cea mai eficientă. Se impune, însă, 

ca şi în plan teoretic să stăpânim conceptele, pentru a nu pretinde că predăm interdisciplinar, când de 

fapt realizam altceva. 

 Prin aceste activităţi se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe formarea de competenţe 

practice, pe feed-back-ul pozitiv, pe măsurarea şi aprecierea competenţelor.  

Se cultivă independenţa, deschiderea spre inovaţie, emoţiile pozitive, autocontrolul. „Explozia 

informaţională” conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la 

integrare, (M. Maliţa, Orizontul fără limite al învăţării, Bucureşti, 1981, Editura Politică, pag. 25).  

Din perspectiva învăţământului modern în educaţie accentul trebuie pus pe stăpânirea de către 

elevi a proceselor, înţelegerea conceptelor şi pe capacitatea de a le folosi în diverse situaţii.  

Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de 

invăţare cu viaţa societăţii, cultura si tehnologia didactică. 
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PLEDOARIE PENTRU CREATIVITATE 

 

Prof. înv.primar Marin Adela-Ionica 

Şcoala Gimnazială Nr.30 “Gh. Tiţeica” Constanţa 

 

Viaţa ne pune mereu în situaţia de a rezolva probleme. Acest proces presupune alternarea unor 

tipuri de gândire. Trebuie să analizăm problema, să generăm cât mai multe soluţii posibile, să alegem şi 

să implementăm cea mai bună soluţie, în final trebuie să evaluăm eficacitatea soluţiei alese. In practică, 

gândirea critică şi gândirea creativă  funcţionează împreună într-o interdependenţă, de aceea trebuie să 

dezvoltăm ambele tipuri de gândire. 

Educaţia formală pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, care analizează, caută argumente 

logice, elimină căile greşite, se concentrează pe răspunsul corect. Cu toate acestea există şi alt tip de 

gândire, care explorează idei, generează posibilităţi, caută mai multe răspunsuri - este gândirea 

creativă. Aceasta tinde să fie ignorată în anumite trepte de învăţământ, deşi ambele tipuri de gândire 

sunt esenţiale pentru atingerea succesului.  

Psihologul american J.P. Guilford este cel care a elaborat modelul factorial al inteligenţei, model 

ce cuprinde, pe de o parte “gândirea convergentă”, logică şi silogistică (euristică) şi “gândirea 

divergentă” (creatoare) ca subansambluri structurate, bine definite ale disponibilului intelectului uman. 

In general, oricine poate crea ceva nou, printr-una din modalităţile enumerate mai jos. Copiii sunt 

foarte creativi, imaginaţia le este foarte bogată. La adulţi, creativitatea a fost suprimată prin educaţie, 

dar este încă acolo şi poate fi trezită. Ea poate fi stimulată, educată şi antrenată.  

Sunt 5 moduri clasice de a produce ceva nou.  

1. Prin evoluţie – o idee nouă poate proveni dintr-una veche, care a fost îmbunătăţită  

2. Prin sinteză - două sau mai multe idei existente sunt combinate într-o a treia idee nouă  

3. Prin revoluţie – uneori, cea mai bună idee nouă este una total diferită si marchează o răsturnare 

totală faţă de cea veche  

4. Prin reaplicare – uită-te la ceva vechi într-un mod nou  

5. Prin schimbarea direcţiei - soluţia creativă poate apărea atunci când muţi unghiul din care 

priveşti problema  

O persoană creativă are câteva caracteristici : este curios, cu imaginaţie, optimist, perseverent, 

lucrează din greu, nu renunţă usor, acceptă provocările, caută problemele, i se par interesante şi le 

consideră o oportunitate pentru dezvoltare intelectuală.  

Pe lângă aceste caracteristici trebuie să aibă şi atitudini pozitive faţă de creativitate: să aibă 

convingerea că problemele pot fi interesante, că majoritatea problemelor au o soluţie, că problemele 

duc la îmbunătăţire. Persoana care manifestă o nemulţumire constructivă, care consideră că o greşeală 

poate fi binevenită, care vede binele in rău, poate da naştere unor produse creative prin suspendarea 

raţionamentului şi criticismului.  

Există şi atitudini care pot bloca creativitatea: prejudecata, fixaţia, inflexibilitatea gândirii, 

sentimentul neputinţei, teama de ridicol, frica de eşec. Mulţi oameni evită sau neagă problema, având 

diferite reacţii :  

“O, nu, o problemă! / Acest lucru nu se poate face! / Nu o pot face! / Nu sunt creativ! / Este o 

copilărie! / Ce vor crede oamenii? / Dacă dau greş? “ 

 De-a lungul timpului s-au creat mituri legate de creativitate şi rezolvarea de probleme, care sunt 

false. Dintre acestea amintim:  

1. Fiecare problemă are o singură soluţie (sau un singur răspuns corect).  

2. Cea mai bună soluţie / metodă a fost deja găsită.  
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3. Rezolvările creative sunt complexe din punct de vedere tehnologic.  

4. Ideile fie vin sau nu. Nimic nu va ajuta.  

Prin eliminarea blocajelor şi cu o atitudine potrivită, printr-una din cele 5 modalităţi descrise mai 

sus, omul poate deveni creativ la orice vârstă. Guilford spunea că supravieţuirea omului depinde de 

dimensiunea creatoare a factorului uman. Astfel creativitatea nu poate fi lăsată la voia întâmplării pe 

seama geniilor ce pot apărea, ci cultivarea gândirii creative trebuie să devină o sarcină importantă a 

şcolilor de masă. Pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei ar trebui 

să fie un obiectiv major. Aceasta implică schimbări importante, în curriculum, în mentalitatea 

profesorilor şi în ceea ce priveste metodele de predare.  

Când formulăm obiectivele instructiv-educative, cultivarea imaginaţiei trebuie să figureze alături 

de educarea gândirii. Obiectivele trebuie să se reflecte în conţinutul învăţământului, în planurile şi 

programele de învăţământ. Modul de predare trebuie să solicite participarea activă a elevilor. Fantezia 

şi libera exprimare a propriilor idei trebuie apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoştinţelor, 

de raţionamentul riguros şi spiritul critic. Deosebit de importantă este atitudinea profesorului. Trebuie 

eliminate blocajele culturale şi emotive, prin schimbarea climatului din clasă. Relaţia elev – profesor nu 

trebuie să fie autoritaro-despotică, ci democratică. Copiii nu îndrăznesc să pună întrebări, se tem de 

eşec, de ironii. E nevoie de un climat destins, prietenos. Autoritatea unui profesor nu se bazează pe 

constrângere, ci pe competenţa sa profesională, pe obiectivitatea şi ţinuta sa ireproşabilă. El trebuie să 

fie apropiat de elevi, îngăduitor (în anume limite) şi să încurajeze imaginaţia, sugestiile mai deosebite. 

Şcolarii să se poată manifesta în voie, să fie curioşi, spontani. Ideile originale, mai aparte, să fie 

apreciate, eventual la notare. Ideal ar fi ca profesorul să depisteze şcolarii cu potenţial creativ superior, 

cărora să li se asigure posibilităţi speciale de dezvoltare a capacităţilor lor.  

Evident, cultivarea creativităţii nu constă numai în a-i stimula pe copii să pună întrebări. Există 

mai multe metode care trebuie folosite în cadrul tuturor orelor. Una din cele mai populare este 

brainstormingul. Tot o metodă asociativă este şi sinectica inovată de W. Gordon. Metoda 6-3-5, Philips 

6-6, discuţia panel sunt alte metode ce duc la rezultate creative. Plecând de la acestea s-au dezvoltat 

metodele RWCT.  

1. Brainstormingul- este una dintre cele mai cunoscute modalităţi de a genera idei noi, metodă de 

stimulare a creativităţii bazată pe două principii: cantitatea determină calitatea, judecarea ideilor 

celorlalţi este anulată. Regulile de bază vizează stimularea unei producţii cât mai mari de idei, 

preluarea şi fructificarea prin ajustări şi asociaţii libere ale ideilor emise de alţii, suspendarea oricărui 

gen de critică, manifestarea liberă a imaginaţiei.  

2.Tehnica Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi - presupune o activitate de învăţare prin 

colaborare parcurgând următorii paşi: fiecare elev dintr-o pereche scrie despre un anumit subiect, cei 

doi parteneri îşi citesc reciproc răspunsurile şi convin asupra unuia comun, profesorul pune două - trei 

perechi să rezume conţinutul discuţiilor şi concluziile la care au ajuns partenerii de comun acord.  

3.Termenii cheie iniţiali - tehnică ce stimulează reactualizarea unor cunoştinţe anterioare, creând 

motivaţie pentru activitate. Profesorul alege 4-5 termeni cheie pe care îi scrie pe tablă. Timp de 4-5 

minute elevii discută despre relaţia ce există între aceştia. Tehnica este utilizată în fazele de evocare şi 

realizare a sensului,iar sub forma termenilor cheie revizuiţi şi în faza de reflecţie.  

4.Tehnica Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat - presupune o procedură simplă: elevii inventariază 

individual, prin discuţii în perechi sau în grup, ideile pe care consideră că le deţin despre tema 

investigaţiei ce va urma; notează aceste idei într-un tabel la rubrica „Ştiu”. Notează ideile despre care 

au îndoieli la rubrica „Vreau să ştiu”. După învăţarea noilor cunoştinţe, în faza de realizare a sensului, 

inventariază noile idei în rubrica „Am învăţat”.  



216 

 

5.Tehnica ciorchinelui - încurajează elevii să gândească liber şi deschis. Este o tehnică de căutare 

a căilor de acces spre propriile cunoştinţe pentru a înţelege un anumit conţinut. Paşi: se scrie un cuvânt 

său o propoziţie nucleu în mijlocul tablei său a foii de caiet, se scriu cuvinte său sintagme ce vin în 

minte în legătură cu tema, se stabilesc legăturile dintre idei. Reguli de bază: scrieţi tot ce vă trece prin 

minte în legătură cu tema, nu judecaţi ideile, ci doar notaţi-le, nu vă opriţi până nu epuizaţi ideile său 

până nu expiră timpul alocat, nu limitaţi nici numărul ideilor, nici fluxul legăturilor dintre ele.  

6. Metoda SINELG (sistemul interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi a gândirii) - 

menţine implicarea activă a gândirii elevilor în citirea unui text şi observarea gradului de înţelegere. 

Mai întâi li se cere elevilor să noteze tot ceea ce cred că ştiu despre tema ce va fi prezentată în text; 

ideile sunt inventariate şi scrise pe tablă. Pentru a direcţiona gândirea elevilor profesorul pune anumite 

întrebări. Elevii sunt invitaţi să citească textul cu atenţie şi să facă pe marginea lui semne având 

anumite semnificaţii:  

„√” pentru idei care confirmă ceea ce ştiau deja  

„-„ pentru informaţii citite care contrazic său sunt diferite de ceea ce ştiau deja  

„+” informaţia citită este nouă  

„?” idei confuze, neclare său despre care doresc să ştie mai multe.  

Pentru a observa ideile textului şi gradul de înţelegere a acestora se recomandă realizarea unui 

tabel cu patru coloane corespunzătoare semnelor utilizate.  

7. Metoda Mozaic – promovează învăţarea prin cooperare şi colaborare şi presupune următorii 

paşi: construirea grupurilor iniţiale formate din 4-5 elevi, profesorul împarte textul în atâtea părţi câte 

grupuri de lucru s-au constituit, se formează grupuri de „experţi” ce vor rezolva sarcina de lucru – a 

studia o parte de text, a înţelege şi a preda-o altor colegi, se revine în grupurile iniţiale şi se predă 

conţinutul pregătit celorlalţi.  

8. Jurnalul cu dublă intrare – se foloseşte pentru a determina la elevi corelarea noilor informaţii 

cu experienţa personală şi reflectarea la semnificaţia pe care o are un conţinut informaţional pentru 

fiecare dintre ei. Elevii citesc cu atenţie un text, fiecare alege un pasaj care l-a impresionat, în partea 

stângă a paginii de caiet scrie pasajul, iar în dreapta comentarii personale, fiecare trebuie să răspundă la 

întrebări adresate de ceilalţi.  

9. Cubul – elevii citesc un text sau realizează o investigaţie pe o temă dată ( individual, în perechi 

sau în grup), apoi li se pune la dispoziţie un cub din hârtie pe feţele căruia să noteze idei conform 

instrucţiunilor de tipul: descrie, compară, asociază, aplică, argumentează pro şi contra. 

Există şi alte metode : diagrama Venn, blazonul, cvintetul, a căror prezentare poate fi găsită în 

ghiduri RWCT. 

De asemenea, activitatea în afara clasei şi extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea 

imaginaţiei, creativităţii. Elevii se desfăşoară liber. Aici se pot exersă diferite metode de stimulare a 

imaginaţiei, cu rezultate remarcabile.  

În concluzie, creativitatea este o formă superioară a activităţii umane care are adânci implicaţii în 

progresul societăţii, în reformarea lumii, iar ţările care se concentrează cum să identifice, să dezvolte şi 

să încurajeze potenţialul creator al popoarelor lor vor fi în avantaj.  
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O ALTĂ VIZIUNE A LUCRURILOR  

PRIN CREATIVITATE 
 

 

profesor învăţământ primar Georgescu Manuela 

Școala Gimnazială nr. 3 “Ciprian Porumbescu” Constanţa 

 

 “Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a oamenilor. Din 

acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti” 

(Alexandru Roşca – „Creativitatea”). 

Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneităţii, devenind un ,,concept 

central” în psihologie. Ea face posibila crearea de produse reale sau pur mintale, constitund un progres în 

planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia. Dar creaţia de valoare reală mai 

presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu 

uşurinţă, o alta componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.  

Despre importanţa creativităţii vorbeşte viaţa: toate progresele ştiinţei, tehnicii şi artei sunt rezultate 

ale spiritelor creatoare.  Viaţa, în toate domeniile ei, necesită ca aproape fiecare individ să realizeze unele 

operaţii noi, ca urmare a unor combinări şi recombinări, asocieri ale datelor şi elementelor existente, care se 

obiectivează în anumite soluţii (metode etc.) utile şi mai eficiente – de exemplu o inovaţie care reprezintă 

unele elemente de creativitate.  

În ceea ce priveste factorii creativităţii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creaţie. Există 

anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizează imaginaţia, ele creând predispoziţii de 

diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totuşi e nevoie de intervenţia mediului, a experienţei 

pentru ca ele să dea naştere la ceea ce      numim talent.  Edison spunea că în creaţie este nevoie de 99% 

transpiraţie şi 1% inspiraţie.  

Fără îndoială, un al doilea factor care trebuie amintit îl constituie experinţa, cunoştiinţele acumulate. 

Importantă nu este doar cantitatea, bogăţia experienţei, ci şi varietatea ei. Multe descoperiri într-un domeniu 

au fost sugerate de soluţiile găsite în altă diciplină. Nu întâmplător se insistă în pedagogie asupra valorii 

culturii generale.  

Pot fi considerate ca factori interni ai dezvoltării creativităţii, motivaţia şi voinţa. Creşterea dorinţei, 

a interesului pentu creaţie, ca şi a forţei de a birui obstacole are, evident, un rol notabil în susţinerea 

activităţii creatoare. 

În ce priveşte rolul inteligenţei, situaţia e mai puţin clară, deşi e evident că în domeniul ştiinţei  este 

de netăgăduit. Experimentele efectuate arată că relaţia dintre inteligenţă şi creativitate e complexă. S-au 

aplicat, la un mare număr de subiecţi, teste de inteligenţă  şi creativitate. S-au obţinut corelaţii semnificative, 

dar destul de modeste. Analiza rezultatelor a arătat că printre subiecţii cu note ridicate la inteligenţă sunt unii 

având cote slabe la creativitate.  

În schimb, cei cu performanţe ridicate de creativitate aveau la inteligenţă cote cel puţin mijlocii, de 

unde concluzia necesităţii sale pentru o creativitate superioară. Totodată, societatea are o influenţă deosebit 

de importantă pentru înflorirea spiritului creativ într-un domeniu sau altul. în primul rând, intervin cerinţele 

sociale.  

Un alt factor determinat în stimularea creativităţii îl constituie gradul de dezvoltare al ştiinţei, 

tehnicii, artei.  
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Există o puternică influenţă exercitată de predecesori, de profesori: Socrate l-a influenţat pe 

Platon, Hayden l-a influenţat pe Beethoven. Chiar dacă ulterior elevul se îndepărtează de modelele 

iniţiale, acestea au un rol deosebit în formarea tineretului. 

Fiecare copil este creativ. Nu este un lucru spus din prisma meseriei, ci din prisma unei analize 

complexe, psihologice şi evoluţioniste, pentru că orice copil este capabil să producă idei şi obiecte pe 

care niciodată mai înainte nu le-a auzit sau văzut , pornind de la propriile achiziţii, evaluări şi 

diferenţieri făcute în sistemul său individual intern şi extern de referinţe. 

Una dintre cele mai mari provocări ale vieţii este activitatea creativă implicit atrăgând după 

sine cele mai mari aşteptări materiale, spirituale şi sociale. În multe profesii, creativitatea a devenit 

astăzi un indicator în mai multe domenii de activitate, un indiciu al calităţii activităţii şi exprimă 

culmea pe care o poate atinge o persoană în procesul de  inovare a activităţii, dar şi un element de 

progres al vieţii sociale. Valorificare optimă a potenţialului de care dispune cineva asigură acelei 

persoane succesul garantat şi aprecierea celorlalţi. 

În învăţământ, creativitatea se manifestă mai greu decât în alte sectoare.Copiii, aflaţi la început 

de drum, au nevoie de timp, de suport material, de modele, de experimente care să provoace acele 

mecanisme care au ca rezultat actul creator şi creaţia, în speţă. În procesul instructiv- educativ 

creativitatea se manifestă altfel, are alt fel de particularităţi decât în domeniul ştiinţei, artei sau tehnicii. 

Astăzi învăţământul trebuie să asigure o învăţare creativă prin toate obiectele şi disciplinele de 

învăţământ, astfel încât, creativitatea să devină un instrument al muncii, al manifestării de orice natură, 

un instrument pe care copilul să-l manipuleze şi prin care să obţină soluţii la problemele pe care le are 

de rezolvat. Învăţarea creativă a devenit o cerinţă logică, datorată caracteristicilor epocii în care trăim, 

dar şi saltului revoluţionar în evoluţia societăţii contemporane. Procesul instructiv- educativ trebuie să  

se bazeze pe stimularea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor începând de la cele mai mici 

vârste. Conform traiectoriei actualei şi viitoarei societăţi se va cere permanent să dezvoltăm la elevi o 

personalitate adecvată prezentului, dar mai ales viitorului. O caracteristică a unei asemenea 

personalităţi trebuie să fie caracterul creativ al competenţelor şi achiziţiilor intelectuale ale elevilor. 

Cadrul didactic, un bun organizator şi un model pentru cei mici, reuşeşte să îmbine cu succes 

conţinuturile pur teoretice, rigide, cu sarcini diverse, care permit manifestarea libera în domenii 

diferite. Dacă sunt depăşite barierele rigidităţii în conducerea unui demers didactic, garantat 

manifestarea şi răspunsurile copiilor vor descoperi aspecte creative, uimitoare căi de rezolvare a 

sarcinilor, noi soluţii practice. Din acest punct de vedere, în activitatea artistico- plastică creativitatea 

are un  câmp mai larg de manifestare şi reuşeşte să realizeze o punte interdisciplinară între latura 

teoretică şi cea artistic a cunoaşterii. 

Iniţierea de timpuriu a elevilor în tot ceea ce înseamnă tehnici artistice, studierea 

manifestărilor fiecărui elev, stimularea iniţiativei artistice şi încurajarea actului artistic în tot ceea ce 

presupune el, determină dezvoltarea capacităţilor creatoare.  Dezvoltarea imaginaţiei, a spiritului de 

observaţie, prin stimularea formelor de expresie şi iniţierea în elementele de limbaj plastic determină 

multiplele posibilităţi de manifestare a creativităţii copilului pentru a-şi putea exprima fiecare 

personalitatea, în funcţie de disponibilităţile fiecăruia, de temperament şi personalitate . 

Metodele şi procedeele folosite în orele de educaţie plastică (arte vizuale şi abilităţi practice) 

au drept obiectiv principal stimularea şi dezvoltarea acestor capacităţi aptitudinale la elevii din ciclul 

primar.Din acest punct de vedere, putem spune că din perspectiva învăţământului integrat, aspectele 

creative dezvoltate în orele de arte pot fi utilizate cu mult succes în cadrul altor materii. Astfel la limba 

română, utilizând jurnalul dublu, poţi realiza o scriere caligrafică a unui fragment sau a unor versuri şi 

poţi exprima prin desen ceea ce ai simţit atunci când ai citit fragmentul respectiv. De asemenea, am 

conceput nişte fişe de lectură care nu presupun doar scrierea unor idei, ci le-am dat posibilitatea 
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copiilor să- şi exprime propriile idei, simţiri, alegând culoarea potrivită celor citite sau schiţând 

elementul esenţial din text sau inventând noi elemente artistice care ar putea schimba finalul. Actul 

creator, simţul estetic aparte al fiecăruia mi-a adus în cale o serie de fapte, de situaţii pe care am învăţat 

să le valorific în favoarea copilului . De exemplu, atunci când un copil din clasa I a desenat o mare 

roşie, am reuşit să integrez această « eroare », descoperind noi conţinuturi şi explicând sau 

reprezentând lucruri auzite, valorificând o viziune proprie vârstei şi transformând-o într-un fapt real. O 

activitate practică de strângere a unor legume pentru a fi donate unor oameni nevoiaşi ( Proiect SNAC- 

Săptămâna legumelor donate), a prins viaţă într-un proiect integrat. Copiii au vrut să adune căt mai 

multe curiozităţi despre legume, despre rolul lor în alimentaţie, au integrat legumele în jocurile de rol, 

personificându-le, atunci când au avut de creat un dialog sau o poveste. Au simţit tristeţea acelor 

oameni, unii chiar cunoscuţi lor, şi au vrut să realizeze o expoziţie de lucrări  transformând legumele 

obişnuite în unele amuzante, personaje care transmit replici sau cu nume sonore, pentru a le aduce 

zâmbetul pe buze. Astfel, un lucru simplu de întrajutorare, a trezit dorinţa de manifestare creativă, ca 

echilibrare a aspectului socio- economic precar, resimţit de familiile cu probleme. 

O condiţie a învăţării creatoare este aceea ca învăţătorul să fie el însuşi creator. Prin 

personalitatea şi tactul său pedagogic, acesta trebuie să stimuleze curiozitatea elevilor şi curajul de a 

combina metode, culori şi unele tehnici de lucru, să creeze o atmosferă de activitate liberă prin mişcare 

şi exprimare ( plimbatul printre colegi, fredonatul unei melodii care stimulează imaginaţia ), de căutări, 

verificări, întreceri, schimb de idei, să cultive încrederea în forţele proprii prin aprecieri încurajatoare 

privind rezultatele obţinute de elevi şi lucrările lor.  

Dobândirea unor cunoştinţe privind expresivitatea elementelor de limbaj plastic şi tehnicile de 

lucru specifice activităţilor artistico-plastice, cunoaşterea diferitelor modalităţi de organizare a spaţiului 

plastic prin studierea acestui aspect  în unele opere ale marilor artişti din istoria artei (contactul cu 

opera artistică) ca şi însuşirea unui vocabular plastic adecvat reprezintă alte condiţii care stau la baza 

învăţării creatoare. Nu se propune ca scop în sine transformarea unor elevi în artişti veritabili, care fac 

din artă o ţintă a întregii lor educaţii, ci se încearcă oferirea unor modele,a unor indicii, a unui ghidaj 

având ca scop final educaţia estetică şi valorificarea ei în diferite domenii de activitate.  De 

asemenea,pentru dezoltarea sau activarea creativităţii plastice se impune dezvoltarea gândirii artistico-

plastice a elevilor şi a posibilităţilor de a materializa această gândire prin însuşirea unor tehnici de 

lucru. Dorinţa de a da activităţilor artistico-plastice o formă cât mai eficientă, de a realiza obiectivele 

vizând stimularea creativităţii şcolarilor, se poate materializa în variante de organizare şi desfăşurare a 

acestor activităţi pe două dominante ale acestora :  

• dezvoltarea gândirii artistico-plastice;  

• dezvoltarea sensibilităţii şi gustului estetic.  

Pe lângă celelalte discipline de studiu, educaţia plastică reprezintă locul ideal unde, într-un 

mod deosebit de plăcut, copilul primeşte o educaţie estetică şi îşi dezvoltă gustul estetic. Acest lucru 

poate fi observat imediat prin modul în care îşi crează ambientul, prin modul în care se îmbracă, prin 

modul în care se comportă în relaţiile interumane. Gândirea artistico-plastică numită şi gândire în 

imagini (plastice) vizuale, abordează şi valorifică informaţii şi experienţe artistico- plastice reuşind să 

dea copilului puterea de a crea, de a modifica, de a adapta mediul propriu stării sale sufleteşti, nu doar 

adaptându-se el mediului. În acest sens, creativitatea devine o abilitate necesară tuturor acţiunilor sale, 

fie ele intelectuale, fie sociale sau pur şi simplu existenţiale.   

Schimbările din învăţământ  constituie o tendinţa evolutivă spre o concepţie educaţională 

modernă a copilului şi spre detaşarea de automatismul, rutina, acţiunile didactice impuse, noua viziune 

încorporând elementele libertăţii şi creativităţii, având ca scop dezvoltarea gândirii creatoare . Cu cât se 

oferă copilului mai mult posibilitatea de a fi spontan şi independent, cu atât va fi mai creator, va deveni 
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un bun organizator şi va face faţa multor provocări. Perioada şcolară este perioada din viaţa copilului în 

care manifestă aptitudini şi abordează cu destulă uşurinţă şi cu succes domenii diverse: modelajul, 

muzica, pictura, colajul, desenul.Este foarte important ca elevul să fie atras in activităţi creative, care să 

valorifice potenţialul lor artistic, de asemenea un rol important îl are desfăşurarea actului educaţional 

integrat, procesul de învăţare să beneficieze nu doar de informaţii ci şi de activităţi artistice creatoare.  

Dinamica schimbării survenite atât în evoluţia artistică cât şi intelectuală a copiilor impun,în 

favoarea dobândirii unor competenţe finale, adaptarea metodologiei didactice. Simularea este o metodă 

bazată pe acţiune şi constă în imitarea unor activităţi reale de însuşire sau practicare a artelor vizuale. 

În formarea deprinderilor plastice se poate aborda jocul de rol (didactic), ce reprezintă o formă 

a simulării reprezentând o metodă activă de învăţare pentru vârstele mici. Imaginând jocul cu liniile, cu 

punctele, culorile , formele și dimensiunile, copiii se integrează mult mai repede în spaţiul vizual 

specific domeniului şi conştientizează limbajul plastic caracteristic. Jocul bazat pe exerciţii asigură 

însuşirea elementelor de limbaj plastic şi este realizat cu ajutorul unor modele simple, cu cerinţe şi 

reguli stabilite în prealabil. Acestea vor avea ca sarcină elementele de limbaj plastic. Elementele de 

fonomimie pot fi utilizate prin desenarea în aer, cu mâna, sau pe hârtie cu creioane colorate, a 

imaginilor, asociate cu jocurile: Desenează ce auzi!”, „Arată ce ai văzut!”, „Sirena”, „Desenează ce 

cânt!”, „Cântă ce am desenat!”, „Care imagine este mai mică /mare ?”. Vor fi utilizate exemple ce 

duc la perceperea şi redarea imaginilor diferite, asociate cu aspecte concrete din natură (glasul 

păsărilor, animalelor, zgomotele insectelor, fenomenelor naturale), obiecte (maşină, avion, tren, 

ceas,tobe, moară, ambulanţa, maşina poliţiei sau a pompierilor). Apoi, elementele de pantomimă, pot 

îmbunătăţi evoluţia simţului vizual ca şi jocurile: „Alege culoarea!”, „Alege forma!” „Alege 

personajul!”.. Exemplele din universul copiilor sunt cele mai indicate şi potrivite pentru ca ei să 

realizeze o legătură cât mai rapidă cu realitatea. Pentru dezvoltarea expresivităţii plastice iată câteva 

dintre jocurile recomandate: „Eu desenez, tu recunoști!”, „Ghiceşte cum am realizat!”  Apelând la 

câteva dintre aceste jocuri, la începutul orelor de arte  şi abilităţi se asigură dezvoltarea imaginației 

plastico-vizuale. Pentru dezvoltarea abilităţilor grafice-manuale sunt folositoare jocurile ca: 

„Desenează pe cine vezi!”, „Să reprezentăm pe…!”. Acestea ajută la dezvoltarea imaginației copiilor 

prin desen, pictură, modelaj. Sunt foarte utile exemplele din folclorul copiilor, cântecele cu 

onomatopee sau vocale, povestiri. Jocul de competiţie (întrecere) este, în acest sens, una dintre 

metodele cele mai eficiente de evaluare. Se realizează prin analiza lucrărilor, a noțiunilor învăţate, pe 

grupe sau individual, finalitatea fiind concretizată prin aprecieri verbale.  

De asemenea, jocul ce are ca suport vizionarea de imagini (jocul de recunoaştere), ajută copiii 

să recunoască vizual diferite elemente de limbaj plastic şi se desfăşoară sub forma ghicitorilor. Dacă la 

jocurile de exersare copiii imită, la acesta copiii urmăresc suportul vizual şi sunt atenţi la respectarea 

cerinţelor şi realizarea lor (recunoaşterea exemplului vizionat). Aceste jocuri de atenţie contribuie la 

familiarizarea cu elementele de limbaj plastic. Copiii vor fi puşi în situaţia recunoaşterii diferitelor 

elemente însuşite anterior. Recomandate sunt: „Recunoaște culoarea!”, „Recunoaște forma!”, „Ce 

material am folosit?”, „Recunoaşte greşeala!”, „Recunoaşte imaginea!”. Jocurile de creaţie impun o 

educaţie plastică susţinută, deoarece prin acestea pot fi valorificate cunoştinţele şi deprinderile plastice.  

În orele de arte vizuale şi abilităţi practice, învățătorul are posibilitatea de a alterna metodele 

tradiţionale cu cele moderne, interactive, stimulând creativitatea, poate apela la partea artistică pentru a 

reda conţinuturi diverse, cu un grad mai mare de rigiditate, astfel încât înţelegerea să fie deplină iar 

activitatea intelectuală să nu mai fie o corvoadă, ci un mod plăcut de a studia, o dorinţă naturală de a 

descoperi mai mult.  Trebuie să încurajăm copiii, să apreciem produsele realizate de ei, să îi ghidăm cu 

tact şi  nu în ultimul rând să fim noi creatori, pentru că pentru ei suntem modele pe care le urmează cu 

încredere. 
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,,AMINTIRI  DIN  ERA  CRETACICĂ” 
- Activitate experiment – 

 

 

Prof. înv. preşc. Niţă  Frusina  Dănuţa 

Grădiniţa P.P. nr.42  Constanţa 

 

 
          

Cu milioane de ani în urmă, la sfârşitul perioadei Cretacice, o mulţime de creaturi au dispărut cu 

desăvârşire de pe Terra. În afară de unii dinozauri cu pene, care au evoluat apoi, transformându-se în 

păsări, toţi dinozaurii au dispărut. Nimeni nu ştie cu certitudine cum s-a produs dispariţia acestor specii, 

dar oamenii de ştiinţă oferă cateva explicaţii. Una dintre  explicaţiile oferite este aceea, că mulţi 

vulcani, pe cuprinsul întregii planete, au erupt în aceeaşi perioadă, aruncând  uriaşe cantităţi de lavă 

fierbinte pe suprafaţa terestră şi au eliberat nori de praf şi de gaze otrăvitoare, până la mari înălţimi. 

Aceste gaze au provocat, de asemenea, ploi acide dăunătoare pentru mediul înconjurător al planetei. 

Toţi aceşti factori, datoraţi activităţii vulcanice, au influienţat dispariţia acestei specii de vieţuitoare, 

misterioşii dar şi mult îndrăgiţii copiilor, dinozaurii. 

 Luând în considerare că, în învăţământul modern se utilizează tot  mai frecvent, învăţarea 

experienţială, şi având în vedere curiozitatea copiilor şi interesul pentru lumea misterioasă a acestei 

specii de vieţuitoare, dinozaurii, mi-am propus organizarea unei activităţi, folosind metoda 

experimentului. Activitatea propusă se încadrează în Domeniul Ştiinţific, dar conţine şi multe elemente 

specifice Domeniului Estetic şi Creativ, motiv pentru care putem spune că este o bogată activitate 

interdisciplinară, care a împletit metodic şi estetic, strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne. 

Conţinutul interdisciplinar al activităţii a fost concretizat prin corelarea şi armonizarea  elementelor 

ştiinţifice: activitatea vulcanului, evoluţia lumii dinozaurilor, reacţia chimică a celor două substanţe 

(oţet, bicarbonat de sodiu), cu elemente artistico-plastice: confecţionarea machetei, decorarea machetei 

cât mai sugestiv pentru ecosistemul propus, colorarea substanţei reprezentând lava vulcanică. 

 Cunoscând faptul că experimentul este o activitate didactică de predare-învăţare prin care, cu 

ajutorul unor operaţii acţional-intelectuale, se explică cauzele producerii unui fenomen, prin această 

activitate, denumită ,,Amintiri din Era Cretacică”, am urmărit stimularea interesului pentru cercetarea 

experimentală, pentru descoperirea şi cunoaşterea cauzelor care au provocat schimbări majore şi 

ireversibile ale mediului înconjurător.  
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Motto: “O însuşire a omului superior este 

curiozitatea!” 

Homer

Gândind la progresul şi modernizarea continuă a domeniului educativ, educatorul este principalul 

factor care poate promova şi asigura schimbarea în educaţie prin „modelarea şi remodelarea” mediului 

educaţional şi, implicit, fomarea competenţelor cheie la preşcolari pentru o schimbare eficientă, 

constructivă, novatoare a educaţiei şi instrucţiei. Activitatea pe care o voi prezenta în acest material 

constituie una dintre multiplele modalităţi de schimbare în organizarea spaţiului educaţional şi de 

încurajare a spontaneităţii comportamentelor cognitive, motrice şi emoţionale ale copiilor şi ale 

educatorilor.   

Pentru atingerea obiectivului principal, dezvoltarea capacităţii de a formula ipoteze pentru 

demonstrarea cauzelor unor fenomene observate, necunoscute, am utilizat învăţarea activă, directă a 

copiilor şi am activat toate simţurile acestora prin folosirea unor bogate informaţii vizuale, auditive şi 

alimentarea informaţiei tactil-kinestezice. Grupul ţintă al activităţii a fost format din preşcolarii grupei 

mici, ,,Florilor”, grupei mari, ,,Buburuzelor”, grupei mijlocii, ,,Picii atomici”, grupei mici, 

,,Ursuleţilor”, grupei mari, ,,Albinuţelor”. Aceştia s-au armonizat în vizionarea experimentului, dar şi 

în manipularea abundenţei de material didactic, interacţionând, comunicând, învăţând colaborativ, în 

grup, angajându-se să-şi caute informaţia de care au nevoie şi să-şi pună probleme pentru care să 

găsească singuri soluţii.  

Ideea planificării acestei activităţi, mi-a încolţit în momentul în care, o mămică mi-a povestit 

despre pasiunea fiilor săi, pentru dinozauri, pasiune satisfăcută prin achiziţionarea unei bogate şi 

originale colecţii de figurine. Conversând cu copilaşii despre dinozauri, am constat curiozitatea lor şi 

dorinţa de a afla, cum de nu mai trăiesc aceste vieţuitoare, cum de nu se mai pot vedea nici măcar la 

grădina zoologică, precum animalele sălbatice din pădurile noastre şi din junglă. Aşa s-a născut tema 

unei activităţii-experiment, a erupţiei vulcanice şi consecinţele acestui fenomen. 

Studiind tehnica confecţionării unui munte-vulcan, am colectat materialul necesar: carton, ziar, 

vas cilindric, faină, tempera, materiale din natură, figurine animale de diferite dimensiuni, suport plan, 

iar pentru experiment: oţet, bicarbonat de sodiu, vopsea de ouă, boia roşie. Am asamblat toate acestea, 

conform etapelor tehnologice. Am tăiat gâtul unei sticle de plastic în aşa fel încât să-mi rămână vasul 

cilindric, pe care l-am fixat în centrul unei suprafeţe plane. Asupra cilindrului, am fixat o cutie de 

carton(eu am folosit cutia de la bomboanele Raffaello, că are formă de piramidă cu vârf tăiat, iar 

marginile de la baza piramidei m-au ajutat să fixez bine confecţia de suprafaţa plană), lăsând deschis pe 

latura de deasupra, un orificiu cât gura cilindrului. Acestă cutie a dat amplitudinea conică a confecţiei. 

Pe acest suport creat, am înfăşurat hârtie de ziar până am obţinut dimensiunea şi forma sugestivă pentru 

confecţia-munte. Peste forma conică din ziar, am aplicat fâşii de hărtie albă, orientate de la vărful 

conului către bază, folosind o pastă de lipit din făină şi apă.  Am lăsat totul să se usuce două zile, apoi 

am aplicat culoare tempera amestecată în aşa fel încăt să imite nuanţele naturale: maro, roşcat, verde, 

portocaliu etc. Am lasat iar să se usuce două zile, după care am decorat cu materiale din natură: crengi, 

brăduţi, pietricele, scoici şi am populat cu figurine-animăluţe. La toate etapele descrise au participat 

http://www.citatecelebre.eu/ro/citate/autori/eca-de-queiros
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activ şi preşcolarii grupei mele, grupa mică. Astfel, am obţinut o machetă care sugerează ecosistemul 

unui vulcan, cu toate caracteristicile materialului didactic modern, care promovează ideea de schimbare 

a modului de predare-învăţare prin metoda experimentului şi prin implicare directă copii - educator.  

      
 

În ziua activităţii, am amenajat spaţiul educaţional, astfel: am eliberat centrul clasei şi podeaua 

am tapetat-o cu hârtie creponată şi alte materiale  care să sugereze pajişte, pădure, apoi am montat, în 

siguranţă şi estetic, macheta confecţionată (vulcanul). Am îmbogăţit materialul manipulativ cu alte 

animale preistorice, dinozauri de dimensiuni mai mari pe care le-am dispersat împrejurul machetei.

Aşa am transformat centrul clasei într-o 

largă machetă în care eram şi noi personaje. 

Copiii s-au aşezat pe jos împrejurul machetei şi 

greu le-am găsit tuturor loc, pentru că fiecare 

dintre ei îşi dorea să fie cât mai aproape de 

vulcan. Introducerea în activitate am făcut-o 

prin intuirea machetei, conversând cu copiii. 

Apoi le-am relatat o scurtă istorie legată de 

denumirea activităţii, o poveste asemănătoare 

părţii introductive a acestui referat şi am 

continuat prin anunţarea temei, a obiectivelor şi 

a metodei experimentului. Curiozitatea copiilor 

era deja activată de noutatea organizării 

spaţiului educaţional şi de materialul didactic 

expus la îndemâna lor, dar, când le-am spus că 

vom face un experiment prin care vulcanul 

nostru va erupe, adică din mijlocul acestui 

munte va ţâşni o materie asemănătoare lavei, 

enuziasmul şi nerăbdarea lor, manifestată liber, 

au fost spontane şi zgomotoase. După ce s-a 

liniştit manifestarea afectivă a bucuriei, am 

făcut cunoscut copiilor substanţele pe care le 

voi folosi, consistenţa lor (pulbere-praf colorat 

şi un lichid) şi modul în care le voi face să 

producă reacţia efervescentă. 
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După aceste explicaţii, am captat atenţia maxim, pentru a determina pe fiecare dintre copii să 

surprindă cu privirea şi cu auzul, efectele reacţiei chimice dinte cele două substanţe. Am arătat vasul cu 

substanţa pulbere de culoare roşie, apoi am descărcat-o în vasul cilindric montat în mijlocul muntelui-

vulcan, după care am vărsat substanţa lichidă (oţet alimentar) peste praful din vas şi efectul nu a 

întârziat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub privirile avide şi mirate ale copiilor şi în strigătele de stupefacţie, substanţa de culoare roşie, 

fierbând, s-a revărsat peste marginile confecţiei-vulcan, inundând spaţiul din jurul lui şi ,,devastând” 

lumea dinozaurilor. Efectul reacţiei chimice produs de cele două substanţe, a fost şi vizual dar şi 

auditiv. Întrebări cu şi fără răspuns, entuziasm zgomotos, dorinţe manifestate sau înfrânate, bucurie, 

nerăbdare, mulţumire sau nemulţumire sunt doar căteva dintre trăirile afectiv-comportamentale 

generate de această activitate experiment. Bineînţeles că, apoi toată ,,lumea” a trecut la partea de 

„explorare” a materiei substituientă a lavei, la manipularea figurinelor-dinozauri care au făcut deliciul 

activităţii şi au susţinut succesul ei, adică atingerea obiectivelor propuse. 
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Satisfacţia pentru organizarea şi derularea unei activităţi de acest tip, a continuat să fie 

alimentată şi de  aprecierile primite din partea părinţilor. Şi ei şi-au exprimat dorinţa de a observa, 

analiza şi chiar fotografia macheta-vulcan şi s-au ,,jucat” cu simpaticele figurine gumate. Dialogul 

dezvoltat pe lângă tematica experimentului a fost unul bogat, abundent în întrebări de genul: dar 

cum aţi confecţionat vulcanul? dar ce aţi pus în interior? dar cum l-aţi colorat? dar de unde va ieşi 

,,lava”? dar ce veţi pune ca să se comporte ca o lavă în erupţie? dar de unde aveţi dinozaurii? şi alte 

multe ,,De ce-uri ?”. Părinţii, colegele şi nu în ultimul rând, copiii au fost încântaţi de acest 

experiment activitate şi ne-am propus să planificăm şi alte experimente ştiinţifice, cum ar fi: 

stafidele dansatoare, picturile solare, ouăle plutitoare.  

Modalităţile distractive şi joaca educativă,  utilizate ca strategii didactice în activitatea-

experiment, stimulează creativitatea şi gândirea logică a copilului. Acestea contribuie consistent şi 

concret la  consolidarea competenţelor necesare viitorului elev exemplar. Prin formularea  de 

ipoteze şi testarea validităţii acestora, făcând apel, în mod conştient sau în joacă, la principiile pe 

care se bazează experimentele ştiinţifice, copiii se dezvoltă intelectual. La vârsta preşcolară, copilul 

se poate baza deja, pe o bogată experienţă de viaţă şi pe un consistent bagaj de informaţie, despre  

modul în care interacţionează elementele mediului înconjurător;  aşadar este pregătit să aprofundeze 

cunoştintele sale în variate feluri, pentru o descifrare progresivă a vieţii pe Pământ. Experimentele 

ştiinţifice stimulează concentrarea atenţiei şi alimentează setea de învăţare a preşcolarului, astfel 

încât intelectul lui să fie pregătit să absoarbă informaţiile de bază necesare primilor ani de şcoală. 

Acest tip de activităţi sunt atractive pentru preşcolari şi concretizează conceptul de schimbare în 

educaţie. Să nu uităm că, Maria Montessori spunea: “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru ziua de 

azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 

lumea lor. Atunci să-i invăţăm să se adapteze". 
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CUVÂNT ȘI CULOARE – OPŢIONAL PENTRU CLASA a III-a 
 

prof. înv.primar Elena Cărăvan 

      Şcoala Gimnazială „Gh. Ţiţeica” Craiova 

 

 

ARGUMENT 

Opţionalul propus se realizează la nivelul a două arii curriculare: "Limbă şi comunicare" şi 

"Arte". 

Alternativa de a îmbina literatura cu arta am ales-o din consideraţia că opţionalul 

transdisciplinar poate satisface multiplele cerinţe şi necesităţi ale elevilor. Analiza unui text literar 

devine "prietenoasă" dacă este însoţită de imagini şi desene, facilitând, pe de o parte, în alegerea 

conţinutului literar şi cromatic al acestuia iar, pe de altă parte, exprimarea plastică a conţinuturilor 

dezvoltă capacitatea creatoare a elevului. 

Prin raportarea permanentă a conţinutului la posibile imagini se evidenţiază acele cuvinte-

cheie în jurul cărora se grupează şi se ordonează ideile textului. 

Procedând în acest mod, elevul este condus către o bună şi rapidă în alegere a conţinutului şi 

mesajului textului literar. Se oferă astfel, posibilitatea de exprimare liberă a părerilor personale 

formate prin înţelegerea profundă a conţinutului respectiv. 

Propunerea de a desfăşura o activitate simultană de tipul lectură/desen reprezintă o cale 

pentru exersarea individuală a citirii şi recitirii, iar activitatea plastică pe care o desfăşoară ceilalţi 

elevi în acest timp are ca scop dezvoltarea gândirii creative. 

Acest opţional este un antrenament care poate stimula potenţialul creativ al elevilor, 

încrederea în sine şi în posibilităţile de comunicare. De asemenea, oferă posibilitatea de a rămâne 

cât mai mult în universul copilăriei, căci lumea copilului este cea mai frumoasă, cea mai curată, cea 

mai inventivă. În jocul lui serios, copilul creează lucruri deosebite. 

 

PROGRAMĂ 

A. Obiectiv transdisciplinar 

Formarea şi dezvoltarea competenţelor de gândire creativă prin potenţarea abilităţilor 

lingvistice şi artistico-plastice. 

B. Obiective cadru ale disciplinelor implicate 

Formarea conştiinţei propriului potenţial creativ şi a posibilităţilor de a-l folosi în mod 

deliberat. 

Dezvoltarea capacităţii de investigare a textului literar.  

Dezvoltarea capacităţii de exprimare creativă: literară şi artistico-plastică. 

Dezvoltarea capacităţii de gândire critică, divergentă şi creatoare.  

C. Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare  

1.Formarea conştiinţei propriului potenţial creativ şi a posibilităţii de a-l folosi deliberat. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. să abordeze imaginativ, inventive şi 

flexibil situaţiile problemă; 

exerciţii de găsire a unor întrebuinţări originale 

pentru obiecte; 

1.2. să manifeste independenţă, orientare 

spre accceptarea riscului, toleranţă pentru 

ambiguitate; 

exerciţii de optimizare a unor situaţii sau 

produse; 

 

1.3. să genereze noi idei prin combinarea 

unor elemente anterior disparate. 

exerciţii de găsire a consecinţelor unor situaţii 

absurde. 
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2.  Dezvoltarea capacităţii de investigare a textului literar 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. să discearnă sensul unui cuvânt 

dintr-un context dat; 

exerciţii de sesizare a elementelor 

semnificative dintr-un text, prin formularea de 

întrebări  şi răspunsuri referitoare la conţinutul 

textului; 

2.2. să sesizeze valoarea unui cuvânt 

într-un context dat; 

exerciţii de desprindere a informaţiilor de detaliu 

dintr-un text citit; 

2.3. să sesizeze succesiunea logică între 

secvenţele unui mesaj dat; exerciţii de integrare a cuvintelor în contexte noi; 

2.4.   să exprime mesajul textului literar 

printr-o compoziţie artistico- plastică; 

 

 

exerciţii de stimulare a creativităţii prin întrebări  şi 

imagini; 

exerciţii de identificare a atitudinii elevilor cu 

personajele din texte; 

2.5.   să realizeze predicţii logice asupra 

unor fapte care urmează să se petreacă, 

deduse din context. 

stimularea creativităţii prin formularea unor 

întrebări incitante, originale, vizând gândirea critică, 

creativă,  

 

3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare creativă: literară şi artistico-plastică 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. să creeze finalul unor texte date; 

exerciţii de inventare a unor finaluri neaşteptate 

sau răsturnarea unor situaţii; 

3.2. să emită judecăţi critice pe baza 

cunoaşterii parametrilor actului creativ, deci 

a criteriilor de evaluare a ideilor  şi 

produselor noi; 

exerciţii de dezvoltare a ideilor date 

exerciţii de formulare de enunţuri succesive pe o 

temă dezbătută; 

exerciţii de creativitate, asumare de rol pornind de 

la un personaj indicat; 

3.3. să argumenteze atitudinile pro sau 

contra asupra unui fapt dat; 

exerciţii de analiză a produselor activităţii proprii, 

a produselor colegilor sau echipei; 

3.4. să realizeze o compoziţie liberă 

pornind de la o linie dată; 

exerciţii de construcţie a unui tablou pornind de la 

o linie; 

3.5. să găsească cât mai multe cuvinte, idei 

sau reprezentări grafice pentru o temă dată. 

exerciţii de stimulare a creativităţii prin întrebări  şi 

imagini. 

 

4. Dezvoltarea capacităţii de gândire critică, divergentă şi creatoare 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. să emită judecăţi critice asupra 

lucrărilor realizate; 

exerciţii de analiză a produselor activităţii 

proprii, a produselor colegilor sau echipei; 

4.2. să redacteze o compoziţie plastică 

liberă pornind de la subiectul/mesajul 

textului literar; 

realizarea unei compoziţii plastic libere 

care să reflecte mesajul unui text/secvenţă 

de text literar; 

4.3. să utilizeze cunoştinţele dobândite 

din diverse texte literar- artistice, în cadrul 

altor discipline; 

realizarea unor transferuri, asocieri şi 

restructurări de cunoştinţe în diverse situaţii 

de învăţare; 
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4.5. să demonstreze disponibilitatea 

pentru schimbare  şi deschidere la ideile 

altora. 

exerciţii de comunicare orală, de emitere 

a unor judecăţi, de exprimare a opiniei 

proprii. 

 

D. Modalităţi de evaluare 

evaluările, iniţială şi finală, se vor face prin teste de creativitate ( după Torrance );  

evaluări scrise, la sfârşitul unităţilor de învăţare;  

metode alternative de evaluare ( portofoliul, expoziţii cu lucrări ale elevilor).  

 

E. Conţinuturi 

1. În lumea poveştilor. Ilustrarea în viziune personală a poveştilor. Interpretări personale. 

Desen liber pornind de la un element dat.  

2. Explorarea unui text. Semnificaţii într-un text. Formulare de întrebări. Exprimarea părerilor 

şi opiniilor personale cu privire la un text ( conţinut, desfăşurarea acţiunii, personaje ). 

3. Perspectiva în poveste ( cine povesteşte, cine mai poate povesti, ce poate povesti ). 

4. Redactarea unui text scurt după subiecte propuse având drept punct de sprijin o imagine. 

5. Realizarea unor compoziţii plastice libere care redau prin contur şi culoare conţinutul şi 

expresivitatea unei secvenţe de text literar citit/creat.  

6. Povestirea prin "desen". Realizarea unor benzi desenate. Compunere de texte după diferite 

criterii. Realizarea unor pagini de jurnal. Crearea şi ilustrarea unei poveşti.  

7. Exprimarea unor păreri pro şi contra privind modul de concepere a unei creaţii ( personală 

sau a unui coleg ).  

8. Rezolvări pentru situaţii absurde. Argumente pro  şi contra pentru situaţii date.  

9. Poveşti amestecate. Poveşti inversate.  

  

 

F. Sugestii metodologice  

 

Se vor folosi metode moderne, activ-participative, de învăţare prin cooperare şi metode ale 

gândirii critice. 

Fiecare lecţie are un moment de "spargere a gheţii", un text literar pe placul copiilor, exerciţii 

de explorare a textului şi exerciţii care stimulează creativitatea. 

Se va lucra  frontal, dar  şi individual, în perechi  şi pe grupe. 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPIILOR PRIN JOC 
 

Prof. înv. primar Babaşcu Elena  

 Şcoala Gimnazială „NICOALE TONITZA” Constanța 

 

 

Dezvoltarea personală vorbeşte despre o evoluţie, o îmbunătăţire personală, ceea ce mulţi 

dintre noi facem zilnic, fără să ştim: autodepăşirea, perfecţionarea. Cunoscută şi sub numele de  

auto-dezvoltare, dezvoltarea personală se referă la modalitatea de învăţare şi aplicare prin efort 

propriu, cu scopul îmbunătăţirii vieţii personale, mai ales educaţia, relaţiile, sănătatea, 

productivitatea şi spiritualitatea 

 Copiii sunt supuşi uneori unui comportament agresiv, sunt abuzaţi fizic sau emoţional, acest 

lucru  poate produce răni, probleme medicale, devin negativişti faţă de lume, au probleme în 

exprimare şi în controlul emoţiilor.Prevenirea abuzului emoţional presupune respectarea unor 

reguli: copilul să fie ascultat, văzut ca o persoană valoroasă, să fie sprijinit în a lua decizii 

personale; să nu fie etichetaţi, criticaţi, judecaţi,  să fie învăţaţi să depăşească stările de stres. Copiii 

abuzaţi  percep disfuncţional pe ei  înşişi şi lumea, având efect negativ. “Exerciţiul controlului 

comportamental în evenimentele care ne afectează viaţa este o modalitate eficientă de a regla 

starea emoţională”
8
. 

Educatorul este cel care răspunde la apelurile lansate de elev, cel care ascultă, descoperă 

sensul cererii şi dorinţei lui sau al tăcerii lui, descifrează sensurile vieţii lui interioare. El este cel 

care controlează emoţiile vii declanşate la elevi sau în el însuşi (fără a avea reacţii  transferenţiale, 

proiective), găseşte răspunsuri adecvate  conforme cerinţelor sociale şi  obiectivelor  acţiunii 

didactice. Tot el îi permite şi îl ajută pe fiecare să îşi construiască identitatea proprie şi să îşi aleagă 

drumul în viaţă.  Trebuie să îşi asume rolul de adult, suport al identificărilor şi al agresivităţii, fără 

să pătrundă în sensul dorinţelor copilului, opunând rezistenţă, fiind legătura copilului cu realitatea.      

Raportându-se la alţii, prin joc ia naştere naşte eul. Dacă nu respectă regulile jocului  copilul 

se poate încurca pe el şi pe alţii sau mai târziu o poate încurca. Este un element ce asigură echilibrul 

psihic al copilului. Prin joc copilul se dezvoltă integrând funcţiile şi procesele psihice, se educă 

viitorul om de acţiune, îşi afirmă eul. “Jocul este o formă maladivă nepericuloasă de activitate în 

care este prezent fenomenul sublimării şi mecanisme de refulare.”
9
 

Nu este chiar atât de dificil să-l înţelegem pe copil, cercetându-l uşor din privire, încercând să-

i ghicim gândurile, pentru a observa cum ni se va adresa. Emoţiile şi sentimentele neexprimate duc 

la acumularea unei tensiuni psihice. Acestea se lipesc în aparatul psihic asemeni unor timbre, iar 

dacă se dezlipesc produc răbufniri nervoase, numite cadouri de către Eric Berne. „Un scenariu este 

un plan de viaţă în curs de realizare, conceput în copilăria timpurie, sub presiunea parentală. El 

constituie forţa psihologică care conduce individul uman către propriul destin, pe care poate alege 

să îl urmeze  sau să îl contrazică”.
10

Jocul are rolul de a produce schimbări în scenariile de viaţă ale 

copiilor, în opiniile şi  credinţele lor, asupra imaginii de sine.  

O serie de exerciţii  şi jocuri am folosit în cadrul orelor de dezvoltare personală, elevii 

participând cu interes. În terapie au loc trei tipuri de schimbări: comportamentale, cognitive şi 

emoţionale, aspect strâns legate între ele. Autoacceptarea, autocunoaşterea, intercunoaşterea, 

deprinderile de comunicare, lucrul în grup i-au ajutat pe elevi să-şi amelioreze comportamentele 

relaţionale. 

Joc: Acesta  sunt eu! 

Elevii aşezaţi în grup au  avut sarcina de a  găsi  o calitate a colegului din stânga şi a  o 

transmite. Cel care primeşte complimentul, mulţumeşte. Se discută cu elevii importanţa formulării şi 

acceptării complimentelor. Activitatea s-a încheiat prin  întrebări referitoare la dificultăţile întâlnite 

la elevi:   

                                                           
8
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9
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-Identificarea unei calităţi sau primirea unui compliment? 

-Cum vă simţiţi atunci când sunteţi în postura de a face un compliment? 

-De ce credeţi că este important să ne identificăm propriile calităţi? 

Sarcina: Roagă-l pe colegul de bancă să-ţi spună ce crede despre tine!Spune-i apoi şi ce crezi 

tu despre el! Dacă vrei să-i reproşezi anumite lucruri şi să-i spui ce nu-ţi convine la el, alege cele 

mai potrivite cuvinte, fără să-l superi sau să-l jigneşti.                                  

Joc: Fii nervos!      

Pentru a-i face pe copii să-şi simtă corpul, să-l cunoască, să se simtă confortabil cu el trebuie 

să înveţe să-şi exprime emoţiile. Se citeşte o poveste în care personajului i se întâmplă ceva rău 

după care i se cere copilului: ”Fii acel copil! Arată-mi  cum eşti tu supărat! Inventează un dans 

nervos supărat!”  

Joc: Nasturele s-a folosit în vederea construirii relaţiei cu elevii. Pentru această activitate s-au 

folosit doi nasturi şi nişte cartonaşe cu întrebări scrise pe ele. Un elev va ghici în ce mână este 

ascuns nasturele. Dacă da, va extrage un cartonaş încercând să răspundă la întrebarea  scrisă.  Ce 

culoare preferi? Dar emisiune?  Ce joc îţi place? Ce dorinţă ardentă ai? Dacă îţi este teamă, ce faci 

când ţi-e frică? Ce admiri la  prietenii tăi? Cum te calmezi, dacă eşti furios? 

Joc: Teatrul sentimentelor  

Obiective: dezvoltarea capacităţii empatice, prin antrenarea copiilor în exerciţii simple de 

expresivitate corporală (mimă, pantomimă);Conştientizarea  emoţiilor, stimulând manifestarea unei 

atitudini deschise, empatice, cooperante prin implicarea activă şi constantă in activitate. În teatru,  

instrumentul de lucru este corpul omenesc. Intrând în rolul de actori, copiii învăţă să se exprime atât 

prin cuvânt, cât şi prin gest (mimă-pantomimă).Ei au exprimat cu ajutorul corpului câte o 

emoţie\sentiment\stare (tristeţe,  bucurie, teamă, îngrijorare, plictiseală, furie, fericire, dragoste).   

Concluzie - participarea tuturor elementelor corpului la exprimarea emoţiilor şi ideea 

importanţei  exprimării emoţiilor  în accord  cu ceea ce simţim. Urmează explicarea şi  enumerarea 

motivelor personale care conduc la trăirea anumitor stări emoţionale.Copiii au fost antrenaţi în 

activitate  manifestându-se expresiv, spontan, liber. 

Joc: Urmele furiei     

Elevii au primit câte o inimă decupată dintr-o coală A4 roşie.     

Li s-a explicat că, de câte ori se citeşte o emoţie  negativă/disfuncţională să  îndoaie câte o 

dată inima primită, iar la  o emoţie pozitivă/funcţională elevii vor desface una câte una îndoiturile 

anterioare.   Concluzia: Revenirea  la normal  după o stare de furie nu împiedică lăsarea urmelor, cu 

atragerea  unor consecinţe negative: dăunează sănătăţii-ulcer, oboseală, afectează relaţiile  cu 

ceilalţi; îngreunează realizarea scopurilor.  

Joc:  Personajul preferat  

Fiecare elev şi-a ales un personaj preferat de desen animat, marionetă, cerându-i  acestuia să 

scrie 4-5 caracteristici ale sale (ale copilului) însoţite de justificări. În prima fază au descris 

caracteristici fizice, instrucţiunile au vizat intrarea mai în profunzime, spre caracter, aptitudini, 

calităţi personale, comportament. Într-o altă variantă, sau într-o fază ulterioară a exerciţiului copilul 

a primit instrucţia să îşi aleagă o persoană (reală) din anturajul său, şi să-şi imagineze cum l-ar 

caracteriza aceasta. De exemplu, Mihai l-a  ales ca personaj preferat pe „Superman”, care  va trebui 

să spună (sau să scrie) câteva lucruri despre Mihai.În faza următoare, Mihai o poate alege pe 

„mama”, care să îl caracterizeze, în acelaşi mod. Exerciţiul i-a îndeamnat pe copii să-şi exploreze 

propria persoană, realizată într-un mod indirect, prin intermediul personajului preferat, 

determinându-l la o auto-observare „din exterior”. Această aparentă detaşare de propria persoană a 

uşurat atât identificarea şi verbalizarea unor caracteristici, comportamente sau calităţi, cât şi 

perceperea mai bună a modului în care sunt „văzuţi”  de cei din jur. I-au  putut adresa întrebări:  Ce 

îşi doreşte el cel mai mult? Ce a visat el ?  

O altă variantă folosită a fost aceea în care elevii au completat fişa Personajul preferat, 

completând cerinţele. Elevii s-au identificat cu personajul, care  i-a ajutat în rezolvarea de probleme, 

au găsit soluţii  la problemele ivite, sprijinul necesar. Apoi au împărtăşit ceea ce au scris.” Basmul 

acţionează nu doar la nivelul conştientului sau al inconştientului personal, ci şi la nivelul 
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conştientului colectiv” 
11

. Din basm învaţă că fără luptă, fără încecări, fără depăşirea obstacolelor nu 

reuşesc să înfrunte răul şi să obţină victoria binelui.  

Jocul în cadrul orelor de dezvoltare personală îi poate îndrepta pe elevi spre  autocunoaştere, 

acceptare a resurselor proprii, de integrare a problemei familiale în propria lor istorie de viaţă, 

respect de sine, necesar unei relaţionări  normale în vederea integrării psihice şi dezvoltării sociale. 
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FANTEZIE, DIBǍCIE, CREAŢIE 

ARTA ORIGAMI 
 

Prof. înv. primar Chiraţa Caragop 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa 

Prof. înv. primar  Maria Panait 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa 

 

              

 Motto:  
„Mâna este creierul exterior al omului.” 

                                                      Immanuel Kant 

 

Activitatea şcolară a copilului fiind din ce în ce mai amplă, orizontul său cultural şi intelectual 

este în plină expansiune. El devine tot mai interesat de domenii diferite, motiv pentru evidenţierea 

necesităţii abordării interdisciplinare a situaţiilor de învăţare.  

Origami constituie arta plierii hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsufleţite 

sau forme decorative abstracte. Nimeni nu ştie când a fost inventată arta împăturirii hârtiei. Unii 

istorici spun că a fost inventată imediat după apariţia hârtiei, în 105. Vreme îndelungată Origami a 

fost o petrecere plăcută a timpului, iar mai târziu, prin anii 30, a devenit o disciplină şcolară. 

Etimologic, cuvântul « origami », de origine japoneză, este format din « oru » care are sensul 

de « a îndoi » şi « kami » cu sensul de « hârtie », deci « hârtie îndoită ». Numele de « ORIGAMI » 

a fost adoptat în anul 1880, până atunci arta plierii hârtiei fiind denumită « orikata ».  

Origami conferă hârtiei (acestui material obişnuit, aflat la îndemâna oricui) calităţi artistice 

inspirate din observarea formelor naturale. Printr-un demers modelativ de sintetizare pune în 

valoare caracteristicile esenţiale ale formelor: simplitatea pură şi expresivitatea. Tehnica Origami 

prezintă introducerea unor elemente de noutate şi de uimitoare surpriză. Prin această tehnică, elevii 

reuşesc să dinamizeze procesele psihice ale creaţiei şi creativităţii care aparţin vizualului şi 

tactilului, să aibă satisfacţiile emoţionale ale lucrului bine făcut, ale perfecţiunii execuţiei. Origami 

îi învaţă pe copii să gândească deci practic, util şi estetic. Formele care pot fi realizate prin această 

artă sunt legate de imaginaţia celui care pliază hârtia, dar există şi categorii de forme tradiţionale 

care includ flora şi fauna.  

Origami ne introduce în lumea sufletească a copiilor în mod firesc, prin joc. Jocul “De-a 

creaţia” este procedeul didactic de bază, fiind accesibil, practic şi eficient. Acest « joc » are reguli 

speciale: de lucru, de urmărire a unei succesiuni tehnologice care implică şi o coerenţă logică 

narativă. Ea presupune din partea elevului un efort, dar un efort liber, tonifiant. Aceste lecţii sunt 

plăcerea iscusinţei designice a mâinilor care, fiind « învăţate », pot materializa orice gând creator. 

Ce altceva decât o întreprindere designică încearcă fiecare copil când îşi face o jucărie dintr-o 

hârtie? “Jocul creaţiei” prin origami necesită o mare răbdare, trudă şi fineţe tehnologică. La aceste 

lecţii se crează o stare febrilă de lucru, subliniată de interes, de încredere în forţele proprii, susţinută 

de o puternică motivaţie interioară. 

Din păcate, Origami se predă în formele elementare, într-un număr nesemnificativ de ore la 

ciclul primar. În tehnica origami propriu-zisă există câteva metode de bază, bine stabilite, pentru 

obţinerea principalelor forme de îndoituri. Pentru explicarea acestor metode se folosesc simboluri 

convenţionale şi scheme.  

Unii au considerat Origami ca un simplu joc, dar cei mai mulţi îl socotesc artă, datorită 

posibilităţilor de a reprezenta în mod creator şi realist diferite subiecte. Adevărata frumuseţe a artei 

origami este simplitatea care constă în abilitatea de a exprima caracteristicile esenţiale ale 

obiectelor, urmărindu-se simplificarea formelor spre limitele cele mai pure. 

Reguli importante pentru un Origami perfect: 

 Alege o hârtie potrivită. 

 Învaţă mai întâi simbolurile şi formele de bază. 
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 Înainte de a începe să împătureşti hîrtia, studiază cu atenţie figura pe care doreşti să o 

reliefezi. 

 Adu-ţi aminte să te speli pe mâini înainte de a începe. Este o regulă importantă dacă iţi 

doreşti un Origami reuşit. 

 Pentru împăturire foloseşte suprafeţe netede şi plate. 

 Împătureşte cu grijă, fii atent la colţuri şi la muchii. 

 Nu intra în panică dacă primele încercări nu dau rezultatul dorit. 

 Doar practica te poate aduce către modele realizate perfect. 

Este drept că cel mai adesea pentru copii, statul acasă este un chin şi aşa îl resimt şi mamele 

care nu ştiu ce să mai găsească pentru a-l distra pe cel mic şi a-i alunga plictiseala. Unele dintre ele 

caută oricum jocuri educative şi modalităţi noi de a interacţiona cu micuţul. 

Apelând la artă şi tehnica origami, mulţi părinţi au ieşit astfel din încurcătură în timpul 

călătoriilor lungi, în timpul perioadelor când micuţul era bolnav sau era nevoie să aştepte la medic 

sau în alte locuri. Oricând şi oriunde se poate găsi un pătrăţel de hârtie, căci doar ne aducem aminte 

de bărcuţă, de coif, solniţă sau de avioanele pe care le făceam din foile din caiete !!! 

Această tehnică este folosită empiric încă din grădiniţă. Este o activitate simplă, transmisă cu 

uşurinţă de la adult la copil sau de la copil la copil. Face parte, intrinsec, din ansamblul jocurilor de 

tot felul specifice perioadei preşcolare. 

Depăşind etapa grădiniţei, elevul devine capabil sã efectueze mişcări ale mâinii din ce în ce 

mai complexe, trecând de la construirea bărcuţei şi a avionului, la figurine tot mai elaborate şi de o 

fineţe crescândă. Toate aceste aspecte constituie motive pentru evidenţierea necesităţii abordării 

interdisciplinare a situaţiilor de învăţare. 

John Higgins exprimă următoarele constatări referitoare la modul în care cadrul didactic 

trebuie sã gândească strategiile de instruire şi educare a elevilor: « Ca profesori avem ceea ce 

cerem. Dacă cerem doar simple răspunsuri numerice, copiii vor folosi doar reguli şi calcule. Dar 

dacă cerem consecvent explicaţii cât mai elaborate, atunci copiii vor apela la inteligenţă şi 

înţelegere ». 

Origami se încadrează perfect în categoria activităţilor practice contribuind la formarea şi 

dezvoltarea unor abilităţi de pliere prin îndoire repetată a unei suprafeţe de hârtie şi la realizarea, 

prin îndoituri succesive a unor jucării sau obiecte diverse pentru alte categorii de activităţi, machete 

etc. 

Aceste activităţi pot fi desfăşurate cu întreaga clasă, pe grupe, în cadrul activităţilor pe centre 

de interes sau chiar individual atunci când există mai multe etape pentru realizarea unei figurini sau 

copilul necesită ajutor în acţiunea de pliere a hârtiei. În principiu, putem numi origami orice formă 

de împăturire a hârtiei, de la coiful zugravului sau pălăriile de hârtie tip party până la figuri 

complexe, cum ar fi dinozauri sau chiar reproduceri tridimensionale arhitecturale şi modele 

aerodinamice. 

Experienţa didactică reliefează corelaţiile interdisciplinare ale tehnicii Origami cu alte 

domenii de cunoaştere. Concret, la nivelul învăţământului primar, corelaţiile tehnicii origami cu alte 

domenii sunt evidente. Practica origami serveşte la învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe 

matematice. Factorul lingvistic se dezvoltă considerabil: antrenarea elevilor în verbalizarea 

acţiunilor realizate, motivarea alegerii cromaticii hârtiei, participarea activă la aprecierea produselor 

proprii şi ale colegilor. Cunoştinţele în domeniul literar sunt utilizate-când figurina construită evocă 

o fiinţă, o plantă, obiect relativ la care elevii au studiat un text în proză/versuri. Plierea figurinelor 

origami este un prilej de intonare a unor cântece cunoscute de elevi, având ca temă obiectul sugerat. 

În orele de educaţie plastică se îmbină tehnicile specifice acestei discipline cu tehnica origami.  

Prin acţiuni extracurriculare organizate pornind de la practicarea tehnicii origami, elevii se 

formeazã în spiritul noilor educaţii : pentru timpul liber, mediu, sănătate. Elementele de geografie, 

biologie, fizică abordate la disciplina ştiinţe sunt valorificate şi îmbogăţite în lecţiile de « Abilităţi 

practice prin tehnica origami ». « Copilul trebuie să-şi reprezinte zone geografice diferite de aceea 

în care trăieşte, mări şi oceane, munţi şi râuri mari, continente, geosferă, ţările nordice, cele 
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ecuatoriale, cu faune şi flore diferite etc. Acest proces de decentrare spaţială este extrem de 

complex, totuşi nu foarte dificil, deoarece este întreţinut de curiozitatea imaginaţiei copilului ». 

În afară de corelaţiile interdisciplinare identificate punctual pe discipline/ domenii de 

cunoaştere, pot fi evidenţiate şi alte aspecte legate de influenţa practicării tehnicii origami asupra 

dezvoltării fizice şi psihice a elevului mic: activităţile practice cu hârtia contribuie la dezvoltarea 

muşchilor mici ai mâinii; spiritul practic şi economic este cizelat prin obişnuirea copiilor de a utiliza 

materialele refolosibile; memoria se dezvoltă intens (dorind să poată construi independent figurinele 

învăţate în clasă, şcolarii vor memora etapele de lucru). Practica origami poate fi utilizată şi ca 

pretext de organizare a unor activităţi extracurriculare interesante şi educative: pe lângă vizitele la 

muzee, grădini botanice, zoologice, excursii, se pot organiza acţiuni cu specific origami: wokshop-

uri, parteneriate, concursuri, expoziţii. Tehnica origami influenţează simţul de orientare în spaţiu a 

celor care o practică, educă în spiritul unei ordini şi discipline constructive referitor la organizarea 

spaţiului de lucru, dozarea timpului, respectarea unor reguli elementare de igienă şi de protecţie a 

muncii. Creativitatea intervine spontan, în situaţiile în care paşii ce trebuie respectaţi în plierea unei 

figurine nu au fost memoraţi întocmai; atunci intervine imaginaţia copilului care, prin încercări, va 

reuşi ori să-şi amintească exact etapele respective, ori să construiască o altă figurină.  

Elevii consecvenţi vor apela la diverse diagrame din publicaţii, reuşind să le descifreze; 

nefiind o finalitate prevăzută în programa disciplinei, constituie un progres ce denotă atingerea unei 

performanţe peste nivelul preconizat. Este atinsă astfel deviza « Ajută-mă să fac singur! ». (M. 

Montessori) 

La cunoaşterea mediului, Origami crează situaţii de învăţare despre animale, plante, cristale, 

obiecte prin împăturirea de figurine Origami; dezvoltă simţul de a căuta date despre specii aflate pe 

cale de dispariţie; formează obişnuinţa de a recicla hârtia, conştientizând necesitatea unui mediu 

« curat ». 

Iată doar câteva exemple de figurine confecţionate :  

*flori->crinul, trandafirul, laleaua, nufărul 

*animale-> vulpea, căţelul, ursuleţul, elefantul, broasca 

*păsări: raţa, lebăda, păunul, pinguinul şi nu în ultimul rând cocorul care, în arta origami, este 

foarte cunoscut şi îndrăgit de poporul nipon datorită, probabil, credinţei populare potrivit căreia 

celui care reuseşte să împăturească o mie de cocori i se îndeplineşte o dorinţă. 

La clasa a IV-a este chiar posibilă realizarea unor lucrări cu un grad sporit de complexitate, 

respectiv machete. De exemplu, utilizând tehnica Origami în realizarea machetei “Primăvara în 

Delta Dunării”, elevii işi sintetizează şi aprofundează cunoştinţele dobândite la disciplinele: 

 Geografie-noţiunea de deltă, localizare pe hartă, flora şi fauna specifice deltei, clima, reţea 

hidrografică, bogăţii naturale; 

 Cunoaşterea mediului înconjurător –plantele şi animalele în mediul lor, în anotimpul 

primăvara. 

 Limba şi literatura română-îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea 

imaginaţiei creative, suport tematic pentru familiarizarea copiilor cu conţinutul  unor texte literare, 

crearea unor povestiri, jocuri de rol etc. 

 Educaţie muzicală- (Piesa “Anotimpurile” de Vivaldi a creat o atmosferă de lucru plăcută). 

Plierea figurinelor origami a fost şi prilej de intonare a unor cântece cunoscute de elevi, având ca 

temă « Primăvara în Delta Dunării ». 

 Matematica- dezvoltă capacitatea de identificare a formelor, mărimilor şi culorilor, 

capacitatea de receptare a noţiunilor fundamentale de geometrie, abilităţile de rezolvare de 

probleme de gândire analitică şi critică. Dreapta, stânga, sus, invers, pe faţă şi alte cuvinte şi noţiuni 

care dau de furcă nu vor mai avea secrete. 

 Educaţie plastică-dezvoltarea simţului estetic, îmbinarea armonioasă a culorilor. 

 Educaţie moral-civică-contribuie la creşterea încrederii şi a stimei de sine; întăreşte 

abilităţile de ascultare şi urmărire a indicaţiilor; stimulează concentrarea şi memoria, dezvoltă 

coordonarea privire-mână, formează capacitatea de cooperare şi socializare, cultivă voinţa ; 
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încurajează conexiunile şcolii cu familia/comunitatea prin repetarea în afara şcolii a construirii 

figurinelor origami. 

 Educaţie ecologică:-reciclarea hârtiei conştientizând necesitatea unui mediu nepoluat, 

exploatarea raţională a resurselor naturale etc. 

 Activităţi extracurriculare- stimularea interesului pentru cunoaşterea acestei zone 

geografice, realizarea de excursii, concursuri tematice “Prietenii deltei” etc. 

 Ecouri în viaţa cotidiană: valoare utilitară în ornamentarea vestimentară, decorarea 

interioarelor, a meselor festive, împachetarea cadourilor etc. 

Ca o concluzie: Îndemânare, atenţie, plăcerea reuşitei=arta Origami. 

Apoi, să nu uităm că este fascinant pentru copii (şi pentru o parte din adulţi) să vadă lucrurile 

făcute cu propriile mâini. « Asta am facut eu ! » aşa spun copiii şi mamele le păstrează cu dragoste 

toate micile lor realizări. Copiii simt o mare plăcere când obiectele realizate de ei sunt folosite ca 

decoruri în crearea unui mediu educaţional adecvat, pentru o stimulare continuă a învăţării spontane 

a copilului. 

Activitatea practică reprezintă baza formării fiecărui copil pentru muncă şi viaţă. Alături de 

celelalte obiecte de studiu, tehnica origami are un rol important în conturarea personalităţii umane, 

este o lecţie foarte folositoare pentru dezvoltarea ordinii şi consecvenţei, contribuie la stimularea şi 

promovarea capacităţii creatoare ale elevilor, la dezvoltarea imaginaţiei acestora, formarea 

deprinderilor de a lucra în echipă, a spiritului de întrajutorare, la promovarea tinerelor talente. 

Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe formative. Ele contribuie la dezvoltarea 

intelectuală, socială, emoţională, fizică şi estetică a copilului, cultivă încrederea în forţele proprii şi 

spiritul de competiţie. « Jocul este muncă, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este 

singura atmosfera în care fiinţa sa psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să acţioneze. » (E. 

Claparede) 
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CLASA PREGĂTITOARE  

PREMISĂ  A ADAPTĂRII COPILULUI LA ŞCOLARITATE 
 

                                Profesor în învăţământul primar Radu Liliana                                              

Şcoala Gimnazială Nr.28 ”Dan Barbilian” Constanţa 

 

 

Lucrarea „Clasa pregătitoare premisă a adaptării copilului la şcolaritate ” este o temă de 

actualitate  şi constituie o preocupare  centrală a teoriilor pedagogice. 

Domeniul specializării, perfecţionarea profesiei mele, de cadru didactic îmi permite să propun 

spre abordare,  această temă.  

Problematicile temei rezidă din introducerea clasei pregătitoare la ciclul primar, eterogenitatea 

colectivelor de la clasa pregătioare datorată perioadei de frecventare a ciclului preşcolar.  

În conformitate cu tema lucrării, am stabilit următoarele obiective: 

 analiza succintă a teoriilor privind dezvoltarea copilului de clasă pregătitoare, în vederea 

determinării caracteristicilor şi condiţiilor de bază ale formării personalităţii acestuia; 

 descrierea etapelor premergătoare înfiinţării clasei pregătitoare, la nivelul politicilor 

educaţionale româneşti;  

 contribuţia strategiilor de asigurare de şanse egale la intrarea în şcoală a copiilor de clasă 

pregătitoare ce provin din medii culturale şi socio-economice diferite.  

Lucrarea de faţă are un caracter teoretic şi reclamă următoarele întrebări: 

Care este istoricul implementării la nivelul sistemului educaţional românesc a clasei 

pregătitoare?  

Ce se întâmplă cu  copiii care nu au parcurs ciclul preşcolar? 

Clasa pregătitoare este premisa adaptării copilului la şcolaritate? 

Am identificat în dezvoltarea copilului din perspectiva constructivismului următoarea teză şi  

anume: cunoaşterea umană se construieşte printr-un proces creator şi activ, cei care învaţă îşi 

construiesc o nouă cunoaştere pe temeliile învăţărilor anterioare, experimentând şi reflectând asupra 

experienţelor. 

Putem concluziona că privitor la dezvoltarea copilului de clasă pregătitoare  în procesul de 

învăţare, perspectiva constructivistă, are în vedere rolul activ al subiectului în construirea 

cunoaşterii. 

Teoria cognitivistă aduce în centrul învăţării, conceptul de conflict socio-cognitiv, care poate 

fi structurat astfel: 

  cunoaşterea se construieşte în interacţiunile sociale între persoane; 

 sursa învăţării este conflictul socio-cognitiv. 

Prin esenţa acestor teorii admitem că  de timpuriu copiilor, le putem crea  oportunităţi de 

formare a deprinderilor de gândire critică, de participare şi de implicare în luarea deciziilor la nivel 

personal sau la nivelul oricărui grup de aparteneţă. 

Prin maniera interogativă, exprimată anterior, ca o privire de ansamblu, în contextul actualei 

reforme curriculare a învăţământului românesc de la ciclul primar, prin introducerea clasei 

pregătitoare, în centrul preocupărilor se situează adaptarea în şcoală a copiilor, la o vârstă scăzută. 

Apreciem contribuţia studiilor recente(Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa 

pregătitoare, pag. 24) care susțin că dezvoltarea sănătoasă a copilului, echilibrul său mental și 

emoțional depind de eficiența relațiilor timpurii cu instituţiile educaţionale, gradiniţă, şcoală. 

O analiză privind sistemul educaţional al ţărilor membre ale Uniunii Europene, cu accent pe 

debutul şcolarităţii şi structura pe cicluri de învăţământ a relevat  tendinţa de scădere a vârstei de 

intrare a copiilor la şcoală. 

Ca răspuns sincron, alinierii sistemului de învăţământ românesc la tendinţele actuale pe plan 

European, în România a fost integrată clasa pregătitoare învăţământului obligatoriu respectiv, 

ciclului primar(art.23, alin1, litera b, Legea Educaţiei Naţionale    Nr. 1/2011).  
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Documentele oficiale pe care le-am studiat, atestă că integrarea clasei pregătitoare ciclului 

primar este consecinţa unei serii de politici educaţionale ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi a 

implementării unor proiecte care au avut drept scop “îmbunătăţirea calităţii şi accesului la educaţie 

al tuturor copiilor începând cu vârstele timpurii”(Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa 

pregătitoare, pag. 6). 

Aşadar, putem afirma că Legea Învăţământului nr.84/1995, revizuită, a asigurat un pas 

important prin generalizarea grupei pregătitoare de la grădiniţă, aspect stipulat în art.19 (1) al Legii: 

„Pentru asigurarea continuităţii între învăţământul preşcolar şi cel primar se generalizează grupa 

mare, pregătitoare pentru şcoală”.  

Programul educaţional „Generalizarea grupei pregătitoare în învăţământul preşcolar din 

România, care s-a derulat în intervalul 2002 – 2005, a asigurat, la rândul său, premisele pentru 

dezvoltarea ulterioară a acestui segment, al învăţământului preşcolar. 

Dezvoltarea integrală a personalităţii fiecărui copil este posibilă, dacă toţi agenţii  implicaţi în 

educaţia timpurie sunt conştienţi de specificul, nevoile şi capacităţile dezvoltării copilului de vârstă 

antepreşcolară şi preşcolară(0- 8 ani)(Vrăsmaş, pag. 20-21). 

Un studiu de specialitate face următoarea afirmaţie: ”clasei pregătitoare îi rămâne sarcina de a 

dezvolta prin exersare  procesele psihice de cunoaştere ale copiilor până la maturitatea şcolară(Ghid 

metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare, pag. 10). 

Astfel că din perspectiva praxilogică, în  clasa pregătitoare copilul, sub îndrumarea cadrului 

didactic, îşi va consolida cunoştinţele, deprinderile pe care  le-a dobândit pe parcursul ciclului 

preşcolar şi va fi pregătit pentru o adaptare cu un nivel crescut  la etapa de şcolaritate. 

Pornind de la afirmaţia anterioară, cu privire la conduita copilului şi adaptabilitatea şcolară la 

începutul clasei I, aceasta va fi reformulată şi redefinită de parametrii înregistrării, în toată etapa 

preşcolară, în plan afectiv.(Creţu, Elvira, Probleme ale adaptării şcolare, 1990, pag.50).  

Cercetările pedagogice, actuale arată că insuccesul şcolar se află la început de şcolaritate/ciclu 

şcolar şi sunt consecinţa  dificultăţilor copilului de adaptare în planul relaţionării cu membrii 

grupului sau în cadrul activităţilor cu caracter intelectual(Ghid metodologic de evaluare a elevilor 

din clasa pregătitoare, pag. 16).  

Chiar şi în condiţiile dezvoltării sociale actuale, la clasa pregătitoare sunt înscrişi copii care au 

perioade variabile de frecvenţă a ciclului de gradiniţă. Documnetul  care instrumentează profesorul 

pentru învăţământul primar cu privire la complexitatea dezvoltării personalităţii copilului de clasa 

pregătitoare este “Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în 

clasa pregătitoare”. 

Prin această apreciere facută asupra copilului în învăţământul preşcolar putem proiecta 

instruirea pentru clasa pregătitoare. 

Proiectarea diferenţiată a  instruirii reprezintă strategia integratoare a şanselor copilului  pe 

nevoile copilului pentru a-şi dezvolta potenţialul. 

Frecventarea copiilor a clasei pregătitoare, proiectarea instruirii  în mod individualizat dar şi 

diferenţiat, o diversitate a proiectării, îi vor conduce la maturitatea şcolară necesară adaptării 

şcolare. Această diversitate a proiectării de la clasa pregătitoare va determina dezvoltarea tuturor 

domeniilor copilului: fizic, emoţional, social, lingvistic şi intelectual. 

Când  analizăm conceptul de adaptare  şcolară  ne referim la  atitudinea favorabilă a copilului 

faţă de şcoală, la condiţia psihică în care acţiunile de instruire şi educaţie devin accesibile copilului, 

la consolidarea  motivaţiei puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare, la situaţia 

în care copilul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa, la 

corespondenţa  dintre solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva. 

Aceste argumente, conduc la maturitatea şcolară iar  acesta din urmă, implică dobândirea de 

către copilul de clasă pregătitoare a unor priceperi, deprinderi şi capacităţi,  bazată pe activităţi de 

învăţare de tip şcolar. 

Toate proiectele şi politicile educaţionale cu scopul inserţiei şi încurajării copiilor între 5/8 ani 

în programe de educaţie preşcolară au avut un efect pozitiv în adaptarea la şcolaritate.   
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În esenţă, noi, profesorii din învăţămîntul primar, în aceasta etapă a educaţiei româneşti, 

atribuim clasei pregătitoare prin diversitatea proiectării instruirii, un rol de egalizare a şanselor de 

adaptare şcolară a tuturor copiilor.        
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ÎMI PLACE CLASA PREGÃTITOARE 

 
Profesor în învăţământul primar ZECHERU FLORINA 

                                              Şcoala Gimnazială Nr.28 ”Dan Barbilian” Constanţa 

 

 

“Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a 

privi; urechile,nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru 

a apuca obiectele, ci şi pentru a le pipăi şi a simţi.” 

Lonwenfeld 

 

A trecut un semestru şi sunt entuziasmată de ceea ce am realizat împreună cu elevii mei. Este 

o oportunitate deosebită să fim împreună şi să învăţăm unii de la ceilalţi. Ce pot învăța de  la ei este 

permanenta poftă de joc şi de exprimare prin muzică şi desen. Au reuşit să creeze un teritoriu 

fantastic în care păşim cu drag . 

În fiecare dimineaţă intră în clasă şi sunt fascinaţi de ceea ce urmează să facem. Doresc mereu 

să începem cu muzica ”Ne pui un cântecel?” sau se scufundă într-o lume doar a lor, prin desene, 

încă de la primele minute petrecute în sala de clasă. 

Obsevând aceste aspecte, am dorit să am o confirmare şi de la părinţii acestora despre ceea ce 

le place celor mici să realizeze la şcoală. În urma unui chestionar aplicat la finele primului semestru 

am fost plăcut surprinsă să observ că unele aspecte observate de mine îmi sunt confirmate. 

Consemnarea şi interpretarea răspunsurilor la  chestionarele aplicate părinţilor au subliniat 

următoarele aspecte care i-au stimulat pe elevi în activitatea de învăţare (activităţile care le-au 

plăcut celor mici în timpul primului semestru): 

 Jocurile în echipă (în timpul orelor de curs şi în pauză) 

 Realizarea unor relaţii noi de prietenie 

 Fondul muzical în timp ce lucrează  anumite sarcini 

 Orele de muzică şi mişcare şi orele de educaţie fizică 

 Atmosfera pozitivă de lucru şi zâmbetul doamnei învăţătoare 

 Modelarea plastilinei 

 Audierea unor poveşti 

 Activităţile realizate la biblioteca şcolii 

 Orele de germană şi religie 

Părinţii au apreciat plăcerea cu care cei mici vin la şcoală, atitudinea pozitivă a cadrului 

didactic, promovarea unui stil de viaţă sănătos,bcomunicarea eficientă între părinţi şi învăţător, 

încurajarea permanentă a copiilor şi dezvoltarea încrederii copiilor în forţele proprii. 

Toţi părinţii îşi doresc pentru copii activităţi extracurriculare  în aer liber pe parcursul 

semestrului al II-lea. 

Cuvântul predominant în ceea ce priveşte cea mai plăcută activitate din clasa pregătitoare este 

” jocul”. 

Fiecare context de joc prezintă patru aspecte majore: 

1. Miza sau câştigul 

2. Cadrul sau locul 

3. Jucătorii 

4. Regulile 

Fiecare aspect major este o componentă pe care o putem manevra astfel încat să obţinem 

dinamica dorită şi rezultatele aşteptate.Fiecare persoană doreşte dinamică în viaţa ei,dinamică pe 

care o obţinem de cele mai multe ori din conflict.Putem folosi la clasa conflictul cognitiv, în special 

pentru a înainta către un alt nivel de pregătire,de realizare a unor abilităţi sau de însuşire de noi 

cunoştinţe. 
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În procesul educaţional succesul constă în a găsi echilibrul între nivelul de joacă şi nivelul de 

seriozitate. 

În cadrul jocului copiii fug de efort, orice fel de efort. Ideea este să înţeleagă că orice rezultat 

se obţine în urma unui efort. 

Prezenţa jocului în activitatea clasei pregătitoare mă inspiră şi îmi place foarte mult. 

“Există un număr impresionant de dovezi care atestă faptul că, atunci când copiii sunt 

îndemnaţi să se concentreze pe cât de bine se descurcă într-o anumită activitate, adesea se bucură 

mai puţin de activitatea respectivă. Este un rezultat trist în sine, şi deseori cauza unui stress enorm, 

are însă şi un efect paradoxal, şi anume că îi împiedică pe copii să se străduiască pe măsura 

capacităţii lor. Când elevii sunt stresaţi să se concentreze pe cât de bine duc la îndeplinire o anumită 

activitate (“Cât de reuşit este proiectul?”, „Am atins standardele?”, ”Cât am evoluat?”) atunci 

procesul de învăţare devine un chin, şi nu o plăcere. Nu sunt impulsionaţi să gândească, ci să aibă 

performanţe.” (pag.146, 1) 

Din acest motiv apreciez în mod deosebit faptul că în clasa pregătitoare nu se evaluează elevii 

folosind calificativele şi nici nu am promovat un alt mod de recompensare. Cred că cel mai eficient 

mod de a ajuta un copil să aibă succes este să facem tot ce este posibil pentru ca acesta să se 

îndrăgostească de activitatea în sine, să-i încurajăm mai mult, să-l judecăm mai puţin şi să-l iubim 

fără încetare. Şi cum putem realiza acest lucru dacă nu prin joc? 

Copiii, prin răspunsurile lor înregistrate în chestionare, au ales şi alte activităţi în afară de joc, 

activităţi care le fac învăţarea mai plăcută, în special muzica. 

Cercetările din ultimii ani au evidenţiat faptul că urechea joacă un rol cheie în funcţionarea 

creierului. Francezul Alfred Tomatis, un eminent specialist al urechii, a ajuns la concluzia uimitoare 

că urechea nu este făcută numai pentru auz, ci are, în plus, rolul de a “energiza creierul”. Ascultând 

sunete cu frecvenţe între 5000 si 8000 de hertzi, celulele cerebrale se reîncarcă la fel ca o baterie. 

Muzica are un rol foarte important în învăţare, putând spori receptivitatea şi capacitatea de 

concentrare. Ritmul special al muzicii acţionează asupra creierului în mod imperceptibil şi te duce 

în starea optimă pentru concentrare şi învăţare învingând plictiseala. 

Stimularea copiilor pentru învăţare se poate realiza şi prin arte, combinate: stimularea prin 

mişcare, stimularea prin muzică, stimularea prin joc, stimularea prin arta vizuală şi stimularea prin 

teatru. 

Printre beneficiile stimulării prin artă combinată se numără descoperirea propriilor capacităţi, 

a potenţialului de schimbare, capacitatea de a se exprima liber, dezvoltarea creativităţii, satisfacţia 

unui lucru făcut cu propriile forţe, încrederea în sine, sentimentul împlinirii, descărcarea tensiunilor, 

cunoaşterea şi învăţarea unei game de abilităţi comportamentale necesare integrării în diferite 

grupuri sociale. 

Abordarea integrată necesară la clasele mici vine astfel în întâmpinarea dorinţelor copiilor de 

a învăţa într-un mod plăcut, atractiv, acţionând laolaltă cu cei mici, în loc să acţionăm asupra lor.    

“Cât de preţios este un gram de umanitate în comparaţie cu toate legile lumii.” 

Jean Piaget 

 

Bibliografie 

1.Kohn Alfie,Parenting neconditionat,Ed.MultiMedia Est Publishing 2013 

2.Panagoret Oana,Tehnici de superinvatare,Ed.Tipoalex 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

SITUAŢII NOI DE ABORDARE A JOCULUI TANGRAM 
 

Prof. înv. primar Nedea Maria 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

 

Pentru elevii mici, Jocul Tangram le formează și apoi le consolidează printr-un exercițiu 

repetat (de fiecare dată elevii vor elabora însă o altă formă-semn tamgram), orientați de către cadrul 

didactic, deprinderi intelectuale și deprinderi motrice. Este un joc, dar în funcție de varianta 

prezentată, deprinderile de joc se întrepătrund cu deprinderile de muncă intelectulă și deprinderi 

specifice abilităților practice. Se joacă cu piesele. Le observă, le analizează, le măsoară pentru a le 

compara, încearcă să le definească pe baza observațiilor făcute. În cazul în care imaginea prezentată 

ascunde dispunerea pieselor, elevii sunt puși în situația de a analiza, de a sintetiza , de a face 

asociații, de a compara cu ceea ce au realizat anterior. Lucrează cu cu mai multe ,,bucățele de 

hîrtie”, de cele mai multe ori de dimensiuni reduse, cu instrumente diferite(foarfecă,pensulă, 

creioane colorate, carioci), materiale diverse(hârtie albă sau colorată, de grosimi diferite, pastă de 

lipit, acuarele) și este necesară o bună organizare a locului de lucru. Ordonarea instrumentelor și a 

materialelor este absolut necesară pentru ca activitatea să se desfășoare în cele mai bune condiții. 

Pierdere unei piese din joc sau invrsarea cu una de aceeași formă dar de dimensiune diferite (în 

cazul în care sunt utilzate două pătrate tangram de dimensiuni diferite ) atrage după sie neputința de 

a obține imaginea dorită. 

Folosirea judicioasă a timpului de lucru , respectarea întocmai a unor reguli de joc, etape de 

lucru dinainte stabilite contribuie la educarea spiritului de disciplină al elevilor. Regulile sunt rea-

mintite înainte de începerea lucrării și atunci când se face analiza lucrărilor. 

Vocabularul se îmbogățește cu noi cuvinte(paralelogram, tan, tangram, vârf etc.). Poate ex-

prima cu ușurință ceea ce gândește despre imaginea prezentată. Se dezvoltă astfel deprinderile de 

vorbire curentă, corectă, conștientă. 

Deprinderile sunt componente automatizate ale activității umane, conștient elaborate, conso-

lidate prin exercițiu. Elevii dobândesc capacitatea de a realiza o activitate practică corect și repede 

utilizând unele deprinderi simple, cum sunt: îndoirea , decuparea, tăierea cu foarfeca de-a lungul 

unei linii drepte, lipirea etc. Prin această activitate de joc se realizează trei mari raporturi între 

acțiuni, operații și articulații cu grade diferite de învățare. Acțiunile simple se realizează printr-o 

succesiune a mișcărilor. Îndoirea și împăturirea în diagonală a unei coli de hârtie de formă pătrată se 

realizează printr-o serie de mișcări: luarea cu mâna a unui colț al hârtiei, ridicarea și așezarea lui pe 

colțul opus, fixarea celor două colțuri opuse cu arătătorul mâinii drepte pe îndoitura formată. Prin 

exercițiu repetat siguranța și viteza mâinii crește, iar efortul necesar fiecărei acțiuni în parte scade. 

Revenirea conștientă asupra componentelor automatizate ale acțiunii este posibilă și necesră când se 

ivesc unele dificultăți sau greșeli. Atunci, elvii intervin conștient asupra modului de realizare a 

fiecărei mișcări, pentru a se corecta. Pe măsură ce se formează deprinderea(acțiunile parțiale sunt 

unificate într-o acțiune globală), se elimină mișcările de prisos, iar elevul le efectează pe cele care 

sunt absolut necesare. Înlăturând mișcările de prisos, procesul de execuție devine mai ordonat, mai 

rapid și totodată mai economic. 

Efectuarea unei activități cu rezultate optime este condiționată de particularitățile psihice 

individuale, de aptitudini. Înțelegerea, percepția vizuală rapidă, gândirea inductivă sau deductivă, 

memoria(în special cea vizuală) raționamentul numeric sunt aptitudini intelectuale primare 

necesare. Dintre  elevii care au realizat aceeași siluetă tangram s-au diferențiat unii care au folosit 

cu ușurință elemente personale în execuție: transformarea imaginii geometrice într-o imagine 

desenată liber. Dacă un elev dorește să realizeze doar forma tangram, fără a se implica în realizarea 

compoziției aplicaive, el obține doar un efort de gândire reproductivă. Dacă un alt elev, se incită de 

curiozitate și dorește să completeze spațiul prin compunerea de  noi personaje plastice sau(și)prin 

îmbogățirea celui existent, el poate să realizeze unele performanțe de gîndire productivă sau 
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creatoare. Nu este suficient să dispui de aptitudini. Orientete strategic prin motivație, vor duce la 

descoperirea și generarea noului cu valoare de originalitate. 

Aptitudinile sunt condiționate de predispozițiile naturale, dar nu sunt înnăscute. Ele se 

formează în cursul activităților școlare(dar nu numai) prin influența organizată și sistematică a 

educației. În acest sens, școala trebuie să ofere elevilor cât mai multe și mai variate forme de 

activitate, care să dea posibilități de manifestare a aptitudinilor și intereselor lor. Una dintre aceste 

forme de activitate este și jocul Tangram. Este un joc cu sarcini noi, mai dificile, dar ușor de 

integarat în înțelegerea unui text lecturat, în redactarea unei compuneri, în abordarea unei teme 

plastice, în reprezentarea duratelor muzicale.  

Elevii au lecturat textul ,,Banul muncit”, de Alexandru Mitru. L-au caracterizat pe Iliuță ca 

fiindun băiat obișnuit să primească totul de-a gata, să trândăvească, să nesocotească sfaturile tatălui 

său privitoare la necesitatea de a munci. Au realizat apoi o compoziție aplicativă  din cele șapte 

tanuri: imaginea stilizată a lui Iliuță ,,tolănit” în iarbă. Fiecare elev a avut apoi prilejul să-și 

completeze compoziția cât mai original. Lectura ,,Țapul și șarpele”, de Petre Ispirescu a oferit 

prilejul de a reliza o compoziție cu două personaje. Ne-am ales momentul în care ţapul sare cu 

copitele să sfărâme capul șarpelui viclean. Prin  imaginea globală a compoziției, elevii au dovedit o 

bună cunoaștere a celor povestite în textul lecturat. Nu întotdeauna dispunem la ora de lectura de  

imagini adecvate conținutului. Tangramul ajută copiii să-și creeze singuri ilustrate ale textului. Au 

avut de ales uneori momentul care le-a plăcut cel mai mult. 

L-am sărbătorit pe Eminescu. Am recitatat versuri, printre care și poezia ,,Copii eram noi 

amândoi”: 

     ,,  Copii eram noi amândoi 

         Frate-meu și cu mine.............. 

          Și el citea pe Robinson , 

         Mi-l povestea și mie; 

         Eu zideam Turnul Vavilon 

            Din cărți de joc...”   

,,Am zidit“ și noi Turnul Vavilon, dar nu din cărți de joc, ci din tanuri, iar completare a fost pe 

măsura celor prezentate în text. 

         Fabulele oferă cea mai bogată cuplare a siluetelor, uneori chiar de trei personaje, de 

exemplu ,,Bivolul și coțofana”, de George Topârceanu: bivolul, coțofana și cățelul. 

          Silueta tangram este o formă plastică. Reușesc să compună o imagine aproape luați prin 

surprindere. Se minunează și privesc mulțumiți deoarece forma de pe planșă seamănă cu modelul. 

Ceea ce urmează îi încântă și le dă satisfacții. De acum încolo lucrările încep să se individualize sau 

să comporte elemente commune când au o sursă comună de inspirație, de exemplu textul literar 

,,Fricosul“, de Emil Gârleanu. S-a compus din piesele jocului imaginea sugestivă a iepurașului pe 

un fond albastru-violet. Au desenat umbra iepurașului mai mare. Au completat desenând copaci, 

animale ascunse, iar prin colaj au adăugat luna(aproape de iepuraș și în direcție opusă cu umbra)și 

iazul(formă tangram din hârtie argintată). 

Am  abordat alteori o temă plastică: tratarea picturală și tratarea decoratăvă a 

suprafeței.Suprafața ocupată de silueta tangram au accentuat-o printr-o pată plată, iar pentru fondul 

lucrării ,,au fabricat” o pată picturală. Figurina tangram este o pată  plată plană. Tratată însă cu o 

culoare sau cu o nonculoare și prin întrepătrundere cu alte pete de  forme, mărimi și intesități 

diferite capătă expresie spațială. Forma–semn este  o  pată cromatică sau acromatică și are o formă 

regulată. Folosită ca pată plată într-o compoziție poate fi luată drept pasaj de culoare sau valoare. 

Pot fi cazuri în care figurina ce joacă rol de pată plată, se poate vibra prin suprapunere grafică cu 

linii și puncte pentru a-i mări exprsivitatea. Marginile figurinei sunt precise, suprafața sa fiind 

inclusă în dimensiunile tanurilor ce o compun. Alteori se poate depăși această această suprafață prin 

realizarea unui contur accentuat, ușor modificat. Linia de contur este robust și spontană. Nu este 

exclusă nici posibilitatea de avea margini difuze atunci când se trece imediat la colorarea cu pensula 

a figurinei tangam după ce a fost umezit spațiul ce o înconjoară. 
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În lecțiile de muzică secționarea pătrtului tangram poate fi folosită în reprezentarea duratelor 

muzicale, mai ales că în clasa aII-a nu este prevăzută însușirea de către elevi a notației muzicale. 

Pătratul mare poate avea valoare de notă întragă. Jumătate din el(două triunghiuri mari alăturate 

)pot fi folosite pentru repreezentarea doimii, triunghiul mare pentru pătrime, iar triunghiul mijlociu 

pentru optime. 

Încă din primele lecții de matematică, elevii învață să compare folosind relațiile mai mare, 

mai mic şi tot atât .În joc, triunghiurile se pot compara, grupându-se două câte două, mai multe 

variante. 

Piesele se pot număra. Le putem folosi în compunerea unor problem simple: 

a)Dacă din 7 piese 5 sunt triunghiuri,câte piese nu sunt triunghiuri? 

b)În jocul Tangram 1 piesă este pătrat.Știind că numărul total al pieselor este 7, câte piese nu 

sunt pătrat? 

 c)Pătratul  tangram se compune din 1pătrat, 1  paralelogram și 5 triunghiuri. Câte piese 

compun în total pătratul tangram? 

În înțelegerea noțiunilor de geometrie folosim plierea pătratului pentru obținerea tanurilor. 

Accentuăm linia plierii cu creionul. Obținem o linie dreaptă(un segment de dreaptă). Două planuri 

se întretaie printr-o linie. Se poate studia poziția pe care o au acestea. Se pot  face exerciții de 

măsurare a segmentelor de dreaptă, dar și de identificare a celor de lungimi egale, utilizînd metoda 

suprapunerii. Continuând, tot prin suprapunere recunosc unghiul drept, ascuțit, obtuz. Un alt prilej 

este lecția Poligoane. Fiecare piesă este o figură geometrică. Prin recompunere se pot obține unele 

noi: trapezul. 

O altă aplicație matematică este ocazionată de familiarizarea cu numerele fracționare. Acest 

capitol al matematicii se bazează pe sporirea experienței de viață a elevilor, a maturizării lor 

cognitive, a lărgirii ariei cunoștințelor matematice. Însușirea de către elevi a noțiunii de unitate 

fracționară(o parte luată din părțile la fel de mari în care am împărțit un întreg, obiect, imagine sau 

număr) se poate face pe baza fracționării prin îndoire, desdoire și tăiere a pătratului tangram. Cea 

mai mică unitate fracționară este triunghiul mic și corespunde cu 1/16 din suprafața pătratului, 

considerat a fi întregul. Triunghiul mare este 1/4 din întreg. Triunghiul mijlociu reprezintă 1/8( ca 

de altfel și paralelogramul și pătratul). 1/2 este reprezentată de cele două triunghiuri mari. Prin 

aplicațiile practice, prin observații și comparații se poate descoperii că 2/16=1/8(două triunghiuri 

mici se suprapun pătratului). 
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 Jocul didactic este o forma de activitate atractivă şi accesibilă copilului, prin care se 

realizează sarcinile instructiv-educative ale învăţământului. El reprezintă un ansamblu de acţiuni şi 

operaţii care, paralel cu destinderea, buna dispozţtie si bucuria, urmareşte obiective de pregatire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Aşadar, atunci când jocul este utilizat în procesul de 

învăţământ, el dobândeste funcţii psiho-pedagogice semnificative, asigurând participarea activă a 

copilului la lecţii sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiilor. Între jocul didactic 

şi procesul instructiv-educativ există o dublă legatură: jocul sprijină şi îmbunătăţeşte procesul 

instructiv-educativ fiind însă şi condiţionat de acesta prin pregătirea anterioară a copilului în 

domeniul în care se desfăşoară jocul.  

Jocul didactic constituie una din principalele metode active, deosebit de eficientă în activitatea 

instructiv-educativă cu şi şcolarii mici. Importanţa acestui mijloc de instruire şi educare este 

demonstrată şi de faptul că reprezintă nu numai o metodă de învăţământ, ci şi un procedeu care 

însoţeşte alte metode sau poate constitui o formă de organizare a activităţii copiilor. Pentru sporirea 

eficienţei lecţiilor cu conţinut matematic pentru preîntâmpinarea eşecului şcolar, eliminarea 

supraîncărcării cognitive este necesar a introduce în lecţie elemente de joc prin care să se îmbine 

într-un tot armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice 

învataturii. 

Folosit cu maiestrie, jocul didactic matematic creează un cadru organizatoric care favorizează 

dezvoltarea curiozităţii şi interesului copiilor pentru tema studiată, a spiritului de investigaţie şi 

formarea deprinderilor de folosire spontană a cunoştinţelor dobândite, relaţii de colaborare, ajutor 

reciproc, integrarea copilului în colectiv. 

 Jocurile didactice matematice au un mare rol în consolidarea, adâncirea, sistematizarea şi 

verificarea cunoştinţelor în dezvoltarea multilaterală a şcolarilor mici. Prin intermediul jocului 

didactic, aceştia îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, învaţă să manifeste o atitudine pozitivă sau 

negativaă faţă de ceea ce întâlnesc, îşi educă voinţa şi pe aceasta bază formativă îşi conturează 

profilul personalităţii. Jocul didactic este necesar deoarece prin el copilul trece lent, recreativ, pe 

nesimţite spre o activitate intelectuală serioasă. 

Jocul didactic realizează cu succes conexiunea inversă. Prin joc, atât cadrul didactic cât şi 

copilul primesc informaţii prompte despre efectul acţiunii de predare-învatare, despre valoarea 

veridică a cunoştinţelor sau a răspunsurilor pe care copilul le dă la sarcina didactică pusă în 

evidenţă. Prin această informaţie inversă, randamentul şi calitatea procesului didactic devine 

posibilă reactualizarea, reconştientizarea şi aprecierea procesului învăţării, dând posibilitatea 

institutorului să controleze şi autocontroleze cum au fost însuşite şi înţelese elementele cunoaşterii. 

Confirmarea imediată a răspunsului are un efect psihologic dinamizant, mobilizator pentru elev, 

stimulându-i activitatea ulterioară de învăţare. Bucuria succeselor măreşte încrederea în forţele 

proprii, promovează progresul intelectual al celui care învaţă. Prin folosirea jocului didactic, se 

poate instaura un climat favorabil conlucrării fructuoase între copii în rezolvarea sarcinilor jocului, 

se creează o tonalitate afectivă pozitivă de înţelegere, se stimulează dorinţa copiilor de a-şi aduce 

contribuţia proprie. În joc, institutorul poate sugera copiilor să încerce să exploreze mai multe 

alternative, se poate integra în grupul de elevi în scopul clarificării unor direcţii de acţiune sau 

pentru selectarea celor mai favorabile soluţii.   

Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida 

anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive 

ale copiilor. Copiii pot fi activizaţi să rezolve în joc sarcini didactice cu mari valenţe formative 



246 

educative cum sunt: analiza şi sinteza situaţiei problemă, identificarea situatiei, descrierea acesteia, 

identificarea personajelor şi descrierea lor, formularea de întrebări pentru clarificări, elaborarea de 

răspunsuri la întrebări, aprecierea soluţiilor prin comparare, explorarea consecinţelor. 

 Prin mobilizarea specială a activitatii psihice, jocul didactic devine terenul unde se pot 

dezvolta cele mai complexe şi mai importante influenţe formative: 

 i se creează copilului posibilitatea de a-şi exprima gândurile şi sentimentele; îi dă prilejul 

să-şi afirme eu-l, personalitatea; 

 stimulează cinstea, răbdarea, spiritul critic şi autocritic, stăpânirea de sine; 

 prin joc se încheagă colectivul clasei (grupa), copilul este obligat să respecte iniţiativa 

colegilor şi să le aprecieze munca, să le recunoască rezultatele; 

 trezeşte şi dezvoltă interesul copiilor faţă de învăţătură, faţă de şcoală, faţă de matematică; 

 contribuie la dezvoltarea spiritului de ordine, la cultivarea dragostei de muncă, îl 

obişnuieşte cu munca în colectiv; 

 cultivă curiozitatea ştiinţifică, frământarea, preocuparea pentru descifrarea necunoscutului; 

 trezeşte emoţii, bucurii, nemulţumiri. 
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În perioada în care trãim, omul trebuie sã facã faţã suprasolicitãrii și exploziei informaţionale. 

Din aceastã cauzã, el trebuie educat, format astfel încât sã se poatã adapta noilor cerinţe ale societãţii. 

Asfel, trecerea de la a învãţa sã fii la a învãţa sã acţionezi nu este numai o rãsturnare de idei, ci o 

transformare a întregului sistem educaţional sub aspectul conţinuturilor si metodelor.  

Educaţia prin şi pentru creativitate se contureazã ca o cale de urmat spre atingerea mai multor 

obiective. Copilul porneşte pe acest drum al iniţierii prin creativitate, învaţã sã descopere lumea în mod 

creativ. Formarea prin creativitate este un drum al schimbãrii.  

 descoperirea şi dezvoltarea potenţialului creativ-inventiv; 

 dezinhibarea, deblocarea acestui potenţial individual şi de grup; 

 crearea unui climat generator de efecte psihoterapeutice; 

 transferul abilitãţilor creative în procesul instructiv-educativ; 

 însuşirea artei de a te pune în valoare; 

 educarea gândului bun. 

 Creativitatea este trãsãtura esenţialã, definitorie, care-i permite omului să se dezvolte, să se 

autodepăşească, să modifice spaţiul, dar mai ales să anticipeze schimbările viitoare. Educarea 

creativităţii reprezintă proba practică a ştiințelor educaţiei, întrucât comportamentul creator este cel 

mai complex  comportament. 

Potenţialul creativ al şcolarului se manifestă în toate activităţile sale în învăţare (activitatea 

fundamentală) în joc, în activitatea de comunicare, prin limbaj, în toate activităţile sale cotidiene. 

Cadrul cel mai important de manifestare, dar şi de stimulare a potenţialului creativ este învãţarea. 

Tipul de învãţare reprezintã notiunea generalã integratoare; fiecare tip de învãţare dispune de forme 

variate de învãţare şi fiecare sau aproape fiecare formã de învãţare se realizeazã la niveluri distincte. 

Învãţarea şcolarã se desfãşoarã în etape care se succedîntr-o anumitã ordine, la diferite niveluri 

(cicluri) 

Modelul învãţãrii creative, ca tip de învãţare cu sprijin pe funcţia imaginativã preocupã în prezent 

pe majoritatea psihologilor, pedagogilor şi educatorilor deoarece se aşteaptã ca acest tip de învãţare sã 

ofere un nou principiu explicativ pentru conduita umanã. 

Recepţionarea informaţiilor (date, fapte, evenimente, procese, denumiri, etc.) este doar primul pas 

al activitãţii de învãţare. Funcţiile memoriei fiind: recepţionarea, pãstrarea, recunoaşterea şi 

reproducerea, informaţiile trebuie sã fie nu numai recepţionate şi înmagazinate ci şi pãstrate, ele 

constituind materialul primar al activitãţii de învãţare. În acest scop are loc stocarea informaţiilor, 

fixarea lor mai întâi în memoria de scurtã duratã şi apoi în cea de lungã duratã. Acest nivel presupune 

tipul de învãţare receptiv-reproductivã, unde funcţioneazã nu numai memoria, ci şi gândirea, utilizându-

se unele modalitãţi de memorare logicã.Cu cât experienţa de viaţǎ a copiilor este mai redusã, cu atât se 

impune sã insistãm mai mult asupra informaţiilor de stocare a informaţiilor, care încã din aceastã etapã 

încep sã dobândeascã o organizare ierarhicã, structuralã. Informaţiile recepţionate nu se depoziteazã 

cumulativ, ci ele intrã într-un proces complex de prelucrare (disecare, structurare şi restructurare) în 

care gândirea apare în prim plan. Prin operaţiile de analizã, sintezã, comparaţie elevii sunt ajutaţi sã 

pãtrundã în esenţa obiectelor şi fenomenelor, sã sesizeze notele definitorii  ale acestora. Înţelegerea 

sensului, a semnificaţiei denumirilor, definiţiilor se eleboreazã printr-un efort intelectual personal. 

Acesta este nivelul la care se realizeazã tipul de învãţare inteligibilã, care se exprimã în noţiuni, reguli, 

caracterizãri susţinute de argumente şi motivãri. 
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Astfel are loc utilizarea cunoştintelor în aplicarea lor în situţtii variate, neînvãţate. De aceea, 

autorii “ciclicitãţii învãţãrii” (Lazãr Vlãsceanu) au denumit aceastã etapã aplicarea sau testarea 

informaţiilor. Acestei etape ce presupune operaţii din categorie menţionate mai sus (operaţiile 

superioare ale gândirii şi imaginatiei cu elemente de creativitate) îi corespunde învãţare de tip operativ. 

De exemplu, la matematicã, algoritmii simpli se integreazã în algoritmi complecşi, se utilizeazã în 

tehnici de calcul complexe şi în rezolvarea problemelor. Aceasta presupune o angajare plenarã a 

elevilor la un effort intelectual creativ, la o exersare sistematicã în efectuarea unor operaţii de 

clasificare. 

Ultima etapã din cadrul fiecãrui ciclu al activitãţii de învãţare, care atinge nivelul cel mai înalt, 

constã în exploatarea informaţiilor sau generarea de informaţii noi.Acum elevul valorificã la maximum 

experienţa dobânditã. Acestei etape îi corespunde tipul învãţãrii creative. 

Aceastã abordare a pornit de la ideea cã numai un studiu comparativ al tipurilor de învãţare poate 

releva cracteristicile învãţãrii creative. Un asemena model se dovedeşte cu atât mai necesar cu cât în 

procesul real de educaţie învãţarea nu va putea fi niciodatã redusã la un singur tip. Aceastã analizã 

comparativã a tipurilor de învãţare a avut şi menirea de a atenua tendinţa de tratare globalã a procesului 

de învãţare. Organizarea învãţãrii de tip creative s-a probat în cadrul numeroaselor programe 

experimentale desfãşurate în învãţãmântul preprimar, primar, gimnazial. 

E.P.Torrance, considerat unul dintre cei mai mari creatologi, a întreprins numeroase studii 

experimentale în domeniul creativitãţii. A eleborat şi perfecţionat baterii de teste care depisterazã şi 

mãsoarã gândirea creativã a copiilor, tinerilor, adulţilor, teste standardizate în majoritatea ţãrilor.  

Torrance a acordat o mare importanţã învãţãrii creative a copiilor de vârstã şcolarã micã. În 

concepţia lui, copilul senzitiv, conştient de probleme, de disfuncţionalitãţile ivite, combinã informaţii, 

emite ipoteze multiple, cautã soluţii reale şi fantastice, depãşind ceea ce a vãzut, a citit, a întâlnit şi 

raporteazã informaţiile la sarcinile viitoare. Educatorul va respecta trebuinţe de activism independent al 

copilului, va întãri soluţiile originale încurajând rãspunsurile copiilor. Învãţarea creativã  a lui Torrance 

seamãnã foarte mult cu învãţarea participativã. Metoda eleboratã de el, ce se bazeazã pe sunete şi 

imagini, constituie nu numai un instrumen de studiere, ci şi de stimulare a creativitãţii. Studiind 

poveştile fantastice ale copiilor de vârstã şcolarã micã, Torrance a formulat urmãtoarele “premise ale 

învãţãrii creative” (E. Landau, 1979, p.97): 

 iniţiativã proprie; 

 învãţarea independentã 

 necesitatea revizuirii conceptului de maturitate; 

 încrederea în sine 

 modul cum reacţioneazã mediul. 

Referitor la specificul manifestãrii creative, Torrance împreunã cu alţi colaboratori a ajuns la o 

concluzie deosebit de importantã pentru noi. Observaţia se referã la faptul cã la începutul şcolaritãţii se 

înregistreazã un regres al activitãţii creatoare “explicat prin atitudinea inhibitivã a pãrinţilor şi a 

învãţãtorilor asupra fanteziei copiilor odatã cu intrarea acestora în şcoalã” (M. Gârboveanu, 1981, 

p.59). Fenomenul se materializeazã printr-o exprimare conformistã în produsele activitãţilor creatoare. 

Responsabile de acestea ar fi normele rigide pe care şcoala le impune copilului, vizând asimilarea de 

cunoştinte în detrimentul operãrii divergente, libere. Astfel procesul instructiv-educativ axat exclusiv pe 

asimilarea de informaţii duce la formarea de “clişee”, rãspunsuri stereotipe reprosduse, nu gândite.   

Manifestarea potenţialului creativ al şcolarului  în cadrul jocului reflectã trebuinţe de 

independenţã si autoexprimare. Învãţarea prin joc şi prin acţiune constituie calea optimã de formare atât 

a operaţiilor generative, cât şi a motivaţiei intrinseci. 

Multe din conţinuturile prevãzute de programa şcolarã au valoare creativã, devenind astfel un 

mijloc important de activizare şi dezvoltare a potenţialului creativ. Organizarea interdisciplinarã a 

conţinuturilor, îmbinarea conţinuturilor teoretice cu cele aplicative permit realizarea unor conexiuni 

inedite, îmbogãţirea experienţei cognitive a şcolarului. Subliniem faptul cã niciun conţinut nu conduce 

prin el însuşi la valorificarea şi sporirea potenţialului creativ al şcolarului. Strategia didacticã adoptatã 

de învãţãtor (metodele şi mijloacele didactice, formele de grupare, modalitãţile de evaluare, de 

motivare) creazã premisa valorificãrii conţinutului în aceastã direcţie. Fiind o componentã importantã a 
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procesului instructiv-educativ, ea se subordoneazã obiectivelor propuse. Stimularea potenţialului 

creativ al şcolarului impune utilizarea unor strategii care pun accentul pe antrenarea autenticã şi plenarã 

a copilului. Formative, din acest punct de vedere, sunt strategiile euristice care-l implicã pe şcolar în 

activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de investigare a realitãţii. Folosirea în activitatea 

de predare-învãţare a metodelor de stimuulare a creativitãţii, specifice diferitelor discipline se face prin 

practica învãţãrii active, pe grupuri mici sau echipe de lucru. Printre metodele cu pondere mare în 

stimularea creativitãţii şcolarului  se numãrã: 

 problematizarea; 

 învãţarea prin descoperire; 

 metoda “cubului”: descrie, comparã, asociazã, analizeazã, aplicã, argumenteazã; 

 metoda “mozaic/puzzle” – învãţare prin colaborare; 

 metoda “ciorchinelui”.           

La fel de importante sunt şi strategiile creative care pun accent pe spontaneitate, originalitate, 

gândire lateralã, divergentã, analogicã. Utilizarea acestor procedee în activitãtile de predare-învãţare au 

valoare de antrenament creativ şi pot fi folosite în diferite momente ale activitãţii didactice.  

Din aceastã categorie se disting în mod special: 

 - procedeele “imaginativ-inventive”;                  

 - exerciţii de tip “problematic”;                                              

 - probe de tip “combinat”;                                      

 - procedee de tip “brainstorming”;                                          

 - exercitii creative.                            

Amândouã categoriile de strategii au efecte deoasebite în planul capacitãţii de reflecţie, 

capacitãţii anticipative, capacitãţii evaluative şi în planul structurilor motivaţionale complexe. 

Stimularea gândirii, a imaginaţiei creatoare, dezvoltarea vectorilor creativi (trebuinţa de cunoaştere, 

aspiraţiile înalte, motivaţia intrinsecã şi cea cognitivã, inteligenţa emoţionalã) impun folosirea 

dominantã a metodelor bazate pe problematizare, pe acţiune realã şi fictivã pe explorare. 

Dintre metodele bazate pe acţiune fictivã, jocul ocupã un rol iportant în strategia de educare a 

creativitãţii şcolarului mic. Stimulative pentru creativitate sunt atât jocurile didactice, cât si cele de 

simulare. Prin implicarea cognitivã şi afectivã a copilului, jocul de rol dezvoltã empatia, capacitatea 

evaluativã şi cea anticipativã, stimuleazã relaţiile interpersonale de cooperare şi competiţie. 

Deşi mai puţin formative, în raport cu creativitatea, metodele expozitive (explicaţia, povestirea, 

descrierea) nu pot fi excluse. Se impune optimizarea lor prin permanenta adecvare a comunicãrii 

didactice la experienţa şcolarului, problematizarea comunicãrii prin introducerea unor întrebãri 

problemã, a interogaţiei şi invocaţiei retorice, a dialogului. 

Mijloacele didactice intuitive, mijloacele tehnice, audiovizuale, noile tehnologii educaţionale 

sprijinã şi mobilizeazã activitatea şcolarului mic, declanşeazã şi menţin atenţia, genereazã intense stãri 

motivaţional-afective favorabile creativitãţii. Alternarea adecvatã a activitãţii frontale cu activitatea pe 

grupe şi cu cea individualã, individualizatã şi diferenţiatã formeazã receptivitatea faţã de comunicarea 

interpersonalã, faţã de ideile exprimate de ceilalţi, favorizeazã asociaţiile de idei, analogiile. 

Asa cum a demonstrat Torrance, condiţia esenţialã în dezvoltarea creativitãţii constã în crearea 

unei atmosfere eliberatã de stereotipii. Copilul înceteazã sã mai fie creativ atunci când mediul nu 

reacţioneazã la manifestãrile sale creative. În acest sens, conduita cadrului didactic este foarte 

importantã, deoarece el este responsabil de prevenirea şi înlãturarea eventualelor blocaje ce ar putea 

interveni în exprimarea creativitãţii elevilor. 

În spiritul pedagogiei creativitãţii “relaţia cadru didactic – elev trebuie sã fie deschisã dialogului, 

sã faciliteze instalarea unui climat caracterizat prin tonalitate afectivã pozitivã, stimulator exprimãrii 

creatoare a elevilor” (I. Nicola, 2000, p.191). 

           Dar pentru a putea dezvolta cu adevărat eficient acest potenţial creativ al micului 

şcolar trebuie mai întâi înlăturate o serie de bariere, de blocaje, cum ar fi: 

a. Blocajele culturale: 

 Conformismul (atât la nivelul elevului cât şi al cadrului didactic); 

 Neîncrederea în fantezie şi preţuirea exagerată a gândirii logice; 
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b. Blocajele metodologice: 

    Rigiditatea tiparelor (algoritmilor) – care închistează gândirea divergentă, creativă. 

    Fixitate funcţională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create deşi ele 

ar putea oferi lejer şi alte utilizări) 

    Critica prematură  

c. Blocaje emotive: 

    Teama de a nu greşi; 

    Graba de a accepta prima idee; 

    Descurajarea rapidă; 

    Tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii. 

Un învăţător care va reuşi să elimine din calea elevilor săi aceste blocaje, să se deschidă odată 

cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele învăţământului formal va avea cea mai mare satisfacţie 

sufletească atunci când, peste ani, îşi va vedea „copiii” mari creatori ai societăţii omeneşti. 

 Specialiştii au elaborat diverse metode de stimulare a creativităţii dar nu toate pot fi aplicate 

ca atare şi cu maximum de eficienţă la clasele I-IV. Dintre acestea merită menţionate câteva. 

Brainstormingul (engl. „furtuna în creier”) – un grup creativ cu membri de nivel intelectual 

eterogen, cu un conducător receptiv, de încredere şi respectat. Problema este pusă tuturor 

membrilor, fiecare îşi expune punctul de vedere, se discută şi se alege cea mai bună soluţie. 

Urmează verificarea şi evaluarea aplicării ipotezei. La clasele primare se poate aplica şi are un mare 

succes, copiii fiind deschişi spre colaborare, mai ales daca aceasta capătă şi caracterul de joc, 

întrecere între grupe. La abilităţi practice se utilizează pentru grupuri mici în obţinerea a cât mai 

multe variante ale „căţeluşului” în tehnica TANGRAM (v. Anexa 4, a şi b). 

Sinectica  este metoda prin care, mai întâi ceea ce este străin se face familiar apoi ceea ce a 

devenit familiar redevine străin prin găsirea unor metafore, comparaţii personificări care pot duce la 

descoperirea unor căi noi de urmat. Este greu aplicabilă la clasele mici în forma ei standard. 

Metoda 6-3-5, Philips 6-6, discuţia panel, inventica sunt alte metode care merită studiate în 

vederea aplicării lor pe şcolarii mici. 

 

Concluzii 

Educarea creativităţii este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii, având 

în vedere toţi factorii cognitivi, caracteriali şi sociali. Aş îndrăzni să prezic faptul că, dacă va avea 

loc o revoluţie viitoare a învăţământului mondial, aceasta va fi în direcţia promovării unei educaţii 

prin şi pentru creativitate, în scopul trecerii de la „homo sapiens-sapiens” la „omul creator”. 
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Abstract 

În procesul de învăţământ, creativitatea este un factor important, atât pentru profesor, 

cât şi pentru elevi. Un profesor care nu are simţ creativ, nu va atrage elevii, lecţiile vor deveni 

monotone, neatractive şi vor conduce la o slabă colaborare elevi-profesor. Elevii şi profesorii 

sunt implicaţi în procesul de învăţământ şi sunt responsabili pentru practicile educaţionale şi 

pentru rezultatele acestora.  

In the process of education, creativity is an important factor for both teacher and 

students. A teacher who has no creative sense, will not attract students, lessons will become 

dull, unattractive and will lead to a low student-teacher collaboration. Students and teachers 

are involved in education and are responsible for educational practices and their results. 

 

1. Introducere 

Termenul de creativitate care înseamnă ”a zămisli”, ”a crea”, ”a făuri”, ”a naște” a fost 

asimilat în limbile de circulație internaționala în a doua jumătate a secolului al XX-lea, deși în mod 

sporadic a fost utilizat și în perioada anterioară. 

Creativitatea pedagogică definește modelul calităților necesare cadrului didactic pentru 

proiectarea și realizarea unor activități eficiente, prin valorificarea capacităților sale de înnoire 

permanentă a acțiunilor specifice, angajate la nivelul sistemului și al procesului de învățământ [3].  

Autorul N. Jurcău precizează: ,,Creativitatea vizează abilitatea de rezolvare a problemelor 

într-un mod original, competent şi adaptativ” [5]. 

 

2. Etapele procesului de creație 

Profesorul este acea persoană care poate intui şi dezvolta la elevi creativitatea prin diferite 

strategii specifice activităţilor. Prin strategiile aplicate, profesorul trebuie să dezvolte la elevi 

competenţele generale, specifice, lingvistice şi digitale. El trebuie să fie mai mult un organizator al 

situaţiilor de învăţare, precum şi un element de legătură între elev şi societate, care mediază şi 

facilitează accesul la informaţie.  

  Analiza comparativă a mai multor modele ale procesului creativ l-a condus pe Wallas 

(1926) la ideea că numărul de etape în cadrul creativităţii poate fi redus la patru [12]: 

 prepararea; 

 incubaţia; 

 iluminarea; 

 verificarea. 

Aceste etape se întâlnesc atât în creația artistică, precum și în cea științifică sau tehnică. Nu 

întotdeauna etapele se succed în această ordine și nu întotdeauna sunt la fel de importante. Prima și 

ultima etapă sunt organizate în mod rațional și se desfășoară conștient, iar celelalte două sunt 

nelipsite în orice proces creator, indiferent de domeniu. (Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Etapele procesului de creație 

 

În esență, trăsăturile principale ale profesorului creator sunt: 

 îmbinarea judicioasă a muncii practice cu cea teoretice; 

 motivaţie şi angajament puternice; 

 imagine de sine pozitivă; 

 ţinerea pasului cu noutăţile; 

 flexibilitate, inteligenţă, curiozitate; 

 intoleranţă faţă de dogmatism, şablonism sau rutină; 

 capacitate de imaginaţie şi intuiţie; 

 profesorul creator este motorul care pune în mişcare colectivul de specialişti. 

  Atitudinea profesorului este deosebit de importantă în relaţia sa cu elevii. În consecință, nu 

este indicată o poziţie foarte autoritară deoarece creează blocaje afective, iar elevii nu îndrăznesc să 

pună întrebări și se tem de eşec. Din aceste considerente este nevoie de un climat destins și 

prietenos. Profesorul trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor în limite fireşti şi să încurajeze 

imaginaţia, sugestiile mai deosebite, pentru ca elevii să-şi poată manifesta în voie curiozitatea și 

spontaneitatea. [9] 

În Tabelul 2 este prezentat un model de proiectare a activității didactice, pe etape desfășurate 

în cadrul lecției interdisciplinare. 

 

4. Concluzii 

 

Profesorul M. Ionescu (2000) prezintă câteva sugestii de ordin metodologic pentru 

conceperea situaţiilor de instruire, care să contribuie la stimularea creativităţii elevilor în cadrul 

activităţilor şcolare şi extraşcolare [4]: 

  Valorificarea valenţelor formative şi informative ale problemelor-întrebări/exerciţiilor 

problematizate. 

  Realizarea de scheme, modele materiale sau ideale cu ajutorul gândirii critice. 

  Elaborarea de produse noi, originale. 

  Completarea unor desene, figuri, legături motrice. 

  Conceperea şi rezolvarea de exerciţii, organizarea şi desfăşurarea de jocuri didactice. 

În concluzie, creativitatea didactică în educație, se naște și se dezvoltă într-o stare de 

libertate a tuturor, individuală și socială, în deplină concordanță cu actele politico-economice, 

morale și culturale ale societății, care permit și asigură independența personalității în vocație și 

acțiune practică.  

Etapele procesului de 

creaţie 
Evaluare strategii folosite 

Organizarea masei Observaţia sistematică 

1. Prepararea Examinarea orală 

Observaţia sistematică 

Investigaţia 

2. Incubaţia Examinare scrisă 

Observare sistematică 

3. Iluminare Examinare orală 

Observarea curentă sistematică a elevilor 

Documentarea 

Investigaţia 

4. Verificarea ipotezei Observaţia curentă sistematică a elevilor 

Investigaţia 
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Nr. 

crt. 
Min Competenţe Scopul predării 

Strategii de 

predare 

Strategii de 

învăţare 

Stil de 

învățare 

vizual 

Stil de 

învățare 

auditiv 

Stil de 

învățare 

practic 

Resurse 

1 10 

Competenţe 

specifice 
Organizarea masei. 

Generarea 

interesului şi a 

entuziasmului în 

privinţa unui 

subiect. 

- Conversaţii 

- Discuţii 

Discuţii despre 

importanţa în 

diferite domenii. 

Enumerarea 

exemplelor. 

 *  

Materiale 

didactice 

specifice. 

 

2 50  

Competenţe 

specifice 
Prepararea. 

Oferirea de 

informaţii. 

Explicarea 

conceptelor 

teoretice. 

Tehnica 

provocării 

cognitive 

- Expunere orală 

- Observare 

dirijată 

- Exersare, 

problematizare 

- Studiu de caz, 

analizare 

Explicarea 

rolului. 

Observarea 

detaliilor. 

* * 

 

 

 

 

Materiale 

didactice 

specifice. 

 

3 120  

Competenţe 

specifice 
Incubaţia. 

Legarea teoriei de 

practică. 

- Demonstrare 

- Exersare, 

conversaţie 

- Observare, 

problematizare 

- Studiu de caz 

Identificarea 

proprietăţilor 

comune. 

Selectarea 

proprietăţilor 

specifice. 

* * * 

Materiale 

didactice 

specifice. 

Fişe de lucru. 

 10  

Competenţe 

specifice 
Iluminarea. 

Dezvoltarea lucrului 

în echipă şi a 

abilităţilor de 

comunicare orală. 

Tehnica 

valorizării 

grupului. 

- Conversaţie 

- Lucru în grup 

- Dezvoltarea 

abilităţilor de 

comunicare în 

limbaj tehnic 

Formarea 

grupelor de 

lucru. 

 

* * * 

Materiale 

didactice 

specifice. 

Fişe de lucru. 
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4 

20 ' 

Competenţe 

specifice 
Rezolvarea     de 

probleme. 

Dezvoltarea 

abilităţilor de 

comuni care orală şi 

în scris. 

Tehnica 

delegării sarcinii 

şi inducerea 

asumării 

răspunderii. 

- Problematizare 

- Generarea de 

idei 

- Studiu de caz 

Trasarea 

sarcinilor de 

lucru pe echipe. 

Studierea 

etapelor de lucru. 

Exemplificarea 

modului de 

completare a 

fişelor de lucru. 

* * * 

Materiale 

didactice 

specifice. 

Fişe de lucru. 

90 ' 

Competenţe 

specifice 
Exersarea 

practicilor. 

Dezvoltarea lucrului 

în echipă. 

Tehnica 

inducerii 

schimbării de 

rol 

Studiu de caz, 

Observare, 

Analizare 

Conversaţie 

Executarea 

determinărilor 

conform 

indicaţiilor. 

Completarea 

fişelor de lucru 

cu rezultate. 

Eliminarea 

greşelilor 

efectuate de către 

elevi prin 

atenţionare de 

către profesor. 

* 

 

* 

 

* 

 

Materiale 

didactice 

specifice. 

Fişe de lucru. 

5 

220 

Competenţe 

specifice 
Verificarea 

ipotezei 

Consolidarea 

informaţiilor. 

Analiza 

produselor 

activităţii 

Conversaţie 

Precizarea 

domeniilor de 

utilizare. 

 

* * * 

Fişe de lucru. 

30  
Competenţe 

specifice 

Evaluarea  finală. Conversaţie Aprecierea 

elevilor. 
* * * 

Fişe de lucru. 

 

Tabelul 2. Model de proiectare a activități didactice 
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3. Creații ale tinerilor cu imaginație  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Produse finale obținute în cadrul activităților creative   
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Secțiunea nr. 6 

 

 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  

ÎN CĂUTAREA MESERIILOR TRADIȚIONALE  

ÎNTRE DUNĂRE ȘI MARE 
 

Profesor Învățământ Primar Șerban Mariana 

Școala Gimnazială nr.7 „Remus Opreanu” Constanța 

 

 

Dobrogea este un loc în care religiile se întâlnesc fără a genera conflicte, în care geamia 

dialoghează firesc cu biserica creștină (ortodoxă, catolică, protestantă, de rit vechi sau nou) în 

teritoriul aceluiași sat sau sub oblăduirea aceluiași Dumnezeu Unic, purtând nume diferite, 

întruchipat sau nu în imagini simbol, dar prezent peste tot în lume. În cadrul acestui material, sunt 

descrise activități din trecut ale locuitorilor orașului Băneasa, localitate situată în sud-vestul 

județului Constanța. Valorizarea tradiţiei nu este însă un lucru uşor. În mod frecvent ne modificăm 

inconştient trecutul pentru a ne justifica prezentul.  

Nicăieri în spațiul românesc, ființa națională nu s-a manifestat mai plenar, în ce privește 

chintesența de gând și tradiție, ca în țara dintre Dunăre și Mare; de-a lungul secolelor, alături de 

vechii români dobrogeni, dicienii, s-au așezat aici, din pricina vitregiei vremilor, conaționali din 

toate zările: mocani de peste munți, cojani din stânga Dunării, moldoveni și basarabeni, bucovineni, 

olteni, aromâni din Balcani și Pind. Dobrogea este o ”Dacie în miniatură , cum exclamă uimit , la 

1850, patriotul pașoptist Ion Ionescu de la Brad.”  

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. 

În  cadrul activităţilor extracurriculare necesare în dezvoltarea culturală a elevilor au avut loc 

întâlniri cu localnicii care au povestit despre meșteșugurile dobrogene transmise din generație în 

generație. 

Fierăritul este un meșteșug care încă se mai întâlnește în sud-vestul Dobrogei. În ziua de 

astăzi, meșteșugarii fierari sunt tot mai rari în satele românești. În micile lor ateliere, fierarii 

confecționează sau repară tot felul de obiecte, de la potcoave de cai până la unelte agricole sau 

elemente de fier pentru construcții. 

 Este o artă ce riscă să se stingă deoarece majoritatea meșterilor în vârstă nu au cui să 

transmită ceea ce au învățat, interesul pentru acest meșteșug fiind destul de scăzut. 

Tot în această zonă am descoperit cuptoarele de var în care se practică vărăritul. Vărăritul, sau 

arderea pietrei de var, este o îndeletnicire care se practică și în ziua de azi de către un număr mic de 

familii. 

Este o tradiție care se va pierde deoarece presupune mult efort iar rentabilitatea este mică. 

Piatra de var obținuta este folosită în combinație cu apa la vopsitul caselor, la tencuit, la mortarul de 

zidărie. Apariția varului industrial și a noilor tipuri de materiale de construcție au făcut ca interesul 

pentru bulgării de var nestins obținuți în cuptoarele familiale  sa fie scăzut. 

În satul Făurei, orașul Băneasa femeile de etnie turcă împletesc în cinci cârlige târlici cu 

modele și culori diferite, motive tradiționale sau moderne. Ele au preluat tradiția de la bătrânele 

satului și o transmit cu plăcere celor tinere,la gura sobei. 

Domnul Petrache Daniel în vârstă de 43 de ani din satul Negureni, orașul Băneasa 

confecționează obiecte de artizanat din tulpină de porumb de zece ani. Într-o discuție cu dânsul 

despre tehnica de lucru ne-a împărtășit și nouă dintre secretele elaborării obiectelor:”Toamna culeg 

tulpinile de porumb. Dacă sunt umede le las un pic la uscat. Le tai, le curăț, le selectez pe cele mai 
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drepte, le segmentez și le asamblez cu ajutorul boldurilor. După finalizare le dau cu baiț și le 

lăcuiesc. ” 

O doamnă educatoare ne relatează că a început să croșeteze de doi de ani începând cu o 

poșetă. Întrebată de unde i-a venit ideea ne-a răspuns că își dorea o poșetă unicat și personalizată și 

așa ceva nu găsea în comerț. A căutat pe ”Google” dar modelele  prezentate la acel moment nu erau 

pe placul ei fapt pentru care s-a   gândit să o croșeteze chiar ea. A reușit prima poșetă după care s-a 

gândit să continue și altele cu modele, culori și mărimi noi. La un moment dat s-a gândit să 

croșeteze și obiecte vestimentare. A început cu un fes însă nu cu unul obișnuit ci reprezentând 

figura unui animal domestic. După această încercare a continuat și cu alte modele. Până în prezent 

au fost lucrate doar pentru membrii familiei urmând ca în viitor să extindă  afacerea. Acestea sunt 

lucrate cu croșeta din fire de bumbac pe care le achiziționează de pe internet. Întrebată cum și de 

unde a început lucrul cu croșeta  doamna ne relatează că a învățat să croșeteze la vârsta de 6 ani de 

la o vecină în vârstă care croșeta mileuri din macrameu. Aceeași îndeletnicire am întâlnit-o și la 

doamna Vasile Nicoleta în vârstă de 48 de ani care fiind șomeră de ceva timp și-a transformat 

hobby-ul într-o sursă de venit. Tricotează și croșetează rochii, fuste, fesuri, obiecte de artizanat, 

mărțișoare, mileuri, pulovere din diverse fire.  

În vizită la Biblioteca orășenească am identificat creatori de păpuși Amigurumi. Amigurumi 

reprezintă tehnica japoneză de realizare a păpușilor croșetate și umplute cu diverse materiale. 

Cuvântul “amigurumi” derivă dintr-o combinație de cuvinte japoneze, “ami” care înseamnă croșetat 

și “nuigurumi” care înseamnă păpușă umplută/îndesată. 

Amigurumi sunt de obicei animale, dar se pot realiza și diverse personaje animate, sau figuri 

foarte simpatice, folosite în primul rând ca obiecte de decor, dar și pentru cadouri originale. Sunt 

realizate cu croșeta, pornind de la modele simple care se pot realiza cu totul sau modele mai 

complexe care se realizează modular, apoi elementele componente se cos între ele și se asambleaza. 

Istoria acestor papuși este foarte vagă, o ipoteză este că tehnica a fost adusă din China unde 

păpușile croșetate se realizau încă din cele mai vechi timpuri. În anii ’80 postul național japonez 

NHK a organizat un show numit “AMI” și astfel nebunia “amigurumi” s-a născut. În 2002 a luat 

naștere și Asociația Amigurumi care are un rol important în promovarea acestei tehnici. 

În zilele noastre această tehnică și păpușile croșetate sunt foarte întâlnite în Japonia și nu 

numai. În Romania acest curent amigurumi nu este la fel de febril ca în alte țări. 

Femeile în vârstă din Băneasa țes la război cuverturi din fire de lână și bumbac. Ne-au fost 

prezentate câteva țesături, cu modele și culori îmbinate aproape perfect. Unul dintre aceste modele 

folosit este ”Coroana lui Kennedy” !  

În cufărele bătrânilor am găsit costume populare dobrogene iar localnicii ne-au povestit 

despre ele. 

Portul din Dobrogea prezintă caracteristicile zonelor muntenești și de câmpie, de pe malul 

stâng al Dunării. 

În prezent, porturile tradiționale nu mai sunt prezente în totalitate, sau mai conțin unele 

elemente specifice, ele fiind înlocuite de portul orășenesc, de zi cu zi. Doar in zilele de sărbătoare 

sau la biserică, se mai pot întâlni unele elemente ale porturilor tradiționale, purtate în special de 

către bătrâni. 

Ca o caracteristică a regiunii este faptul că alături de populația românească se găsesc și alte 

minorități naționale: lipoveni, bulgari, turci, macedoni și tătari. Astfel portul din Dobrogea 

păstrează aspectele specifice multitudinii etnice. 

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, 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 
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obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 

primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 

a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRACURRICULARE  -  

OBLIGAŢIE,  NECESITATE, PROVOCARE 
 

                                                          prof. înv. primar Deaconeasa Verginica 

                                                                            Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa 

prof. înv. primar Făget Cristina Mihaela 

                                                          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.  

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 or ganizaţii cu scop educaţional, dar 

mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, 
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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 

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 subincidenţa 

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 de educaţie intelectuală; 

 activităţi culturale; 

 activităţi sportive; 

 activităţi artistice; 

 activităţi de educaţie morală. 

Activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

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, 
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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 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 . 

Manifestările cultural-artistice şi sportive (serbările şcolare, carnavalurile, spectacolele, 

festivalurile,concursurile sportive etc) 

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, şi de asemenea 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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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PRIN ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN 

ECHIPĂ. METODA HOROSCOP 
 

Prof. înv. primar Holubeanu Simona-Elena 

Şcoala Gimnazială Nr. 38 ”Dimitrie Cantemir” Constanţa 

 

 

 Alături de activitatea frontală şi cea individuală, o altă modalitate de organizare a 

procesului învăţării este activitatea în echipe (grupe). Echipa este un colectiv format din 4-6 

membri care au de îndeplinit o sarcină comună. Pentru aceasta, este necesară alcătuirea unui plan, 

împărţirea rolurilor, decizia fiind una colectivă, iar rezultatele, rod al cooperării.
12

 Astfel, prin 

munca în echipă, elevii dobândesc experienţa de a colabora, dar, în acelaşi timp, se constată şi o 

dezvoltare a personalităţii individuale. Activitatea pe grupe este eficientă mai ales în clasele în care 

elevii au niveluri şi aptitudini eterogene. Prin aceasta, elevii au posibilitatea de a se îmbogăţi prin 

ceea ce le oferă grupul, dobândind totodată capacitatea de a colabora, de a primi şi a da sugestii, 

echipa fiind o adevărată şcoală a democraţiei. Munca în echipă creează elevului o gândire flexibilă, 

obişnuindu-l cu schimbul de idei, fapt ce îl va ajuta mai târziu, în societatea ce se caracterizează 

printr-o rapidă succesiune de schimbări.  

Metoda Horoscopului este o metodă utilizată, în special, în caracterizarea personajelor dintr-o 

povestire. Ea se utilizează în etapa de realizare a sensului şi/sau în cea de reflecţie. Poate fi folosită 

în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, dar şi la istorie şi educaţie civică, recomandată fiind 

utilizarea în clasele a III-a şi, în special, a IV-a. Reprezintă o modalitate atractivă de a-i determina 

pe elevi să citească, să identifice trăsăturile de caracter ce se desprind din acţiunile desfăşurate de 

personaj, din modul cum acesta relaţionează cu alte personaje, dar şi din mimică şi gesturi. 

Activitatea se desfăşoară în grup (de obicei, de câte 4 elevi) şi presupune parcurgerea 

următorilor paşi: 

1. Citirea/studierea în mod individual a unui text, a unei poveşti care are mai multe 

personaje. Se insistă asupră citirii conştiente, astfel încât elevii să înţeleagă firul epic, intriga şi 

relaţiile dintre personaje, acest lucru fiind de folos în identificarea trăsăturilor psihice ce urmează a 

fi notate. 

2. Alegerea unui personaj asupra căruia se va concentra discuţia pentru a-l caracteriza cât 

mai bine. Poate fi ales acelaşi personaj de către mai multe echipe (verificându-se astfel dacă toate 

grupele au aceeaşi viziune şi au înţeles în acelaşi mod trăsăturile personajului) sau se pot alege 

personaje diferite. 

3. Citirea trăsăturilor (descriptorilor) fiecărui semn zodiacal, oferite elevilor, separat, pe o 

foaie (vezi Anexa). Trebuie precizat faptul că aceşti descriptori trebuie explicaţi, astfel încât fiecare 

elev să cunoască semnificaţia termenilor folosiţi pentru a descrie fiecare semn zodiacal. Aceşti 

termeni pot fi adaptaţi, în funcţie de nivelul de înţelegere de care dispun elevii. 

4. Luarea unei decizii privind încadrarea personajului ales într-un semn zodiacal, în funcţie 

de trăsăturile identificate. Se decide încadrarea într-o anumită zodie în funcţie de trăsăturile 

predominante. Pot exista opinii diferite, sunt necesare argumentarea şi exemplificarea, exersându-se 

astfel modul prin care elevii îşi exprimă şi îşi susţin punctul de vedere. 

5. Justificarea alegerii făcute prin: 

- găsirea a trei sinonime pentru fiecare descriptor al zodiei căreia aparţine personajul ales; 

- identificarea, în cadrul textului, a unui citat relevant care susţine încadrarea personajului în 

zodia respectivă; 

                                                           
12

 Erich E Geissler, Mijloace de educaţie, p. 304 apud Ţârcovnicu, V., Învăţământ frontal, învăţământ individual, 

învăţământ pe grupe, p.136 
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6. Acordul grupului asupra unui simbol (grafic) pentru a reprezenta personajul cu trăsăturile 

lui dominante. 

7. Desenarea simbolului pe un poster alături de care sunt notaţi descriptorii semnului 

zodiacal căruia aparţine personajul, sinonimele în raport cu fiecare trăsătură, citatul/citatele din 

text justificatoare şi, eventual, scurte explicaţii ale acestora. 

În lecţia „Bolovanul”, de Petru Demetru Popescu, elevii clasei a IV-a au avut de caracterizat 

personajele Vlad Ţepeş, boierul, oşteanul şi neguţătorul. După ce au explicat cuvintele necunoscute 

din fişa cu trăsături, membrii echipelor au identificat zodia fiecărui personaj, atribuindu-i anumite 

caracteristici, alegeri pe care le-au explicat prin exemplificarea comportamentului identificat în 

cazul fiecărui personaj. Astfel, Vlad Ţepeş este Leu, pentru că se caracterizează prin vivacitate, 

optimism, impetuozitate şi opulenţă; boierul este Săgetător, pentru că este risipitor, încăpăţânat, 

lipsit de tact, de neîncredere; neguţătorul este Berbec, dând dovadă de spirit de iniţiativă, hotărâre şi 

egoism etc. Astfel, activitatea de caracterizare a personajelor, destul de dificilă şi nu întotdeauna pe 

placul copiilor, a devenit una atractivă, în care copiii au lucrat cu plăcere, şi-au pus în valoare 

calităţile şi au dovedit spirit de echipă, colaborând pe tot parcursul activităţii.  

 

             
 

Putem astfel concluziona că metoda horoscopului stârneşte curiozitatea şi interesul elevilor, 

atrăgându-i în desfăşurarea unei activităţi plăcute din care învaţă eficient în mod creativ.  

 

 

 

 

Anexa 

 

                                                     HOROSCOP  

 

      BERBEC 

  (21.03. – 20.04) 

Trăsături: 

Plin de iniţiativă 

Dinamic 

Hotărât 

Egoist 

Extremist 

Neortodox 

Capricios 

Valoare : idealism 

Pericol : egoism 

             TAUR 

       (21.04. – 21.05)  

Trăsături: 

Tenace 

Stoic 

Prudent 

Inflexibil 

Convenţional 

Încăpăţânat 

Rigid 

Valoare : hotărâre 

Pericol : posesiv 

 

       GEMENI 

   (22.05. – 20.06) 

Trăsături: 

Multilateral 

Altruist 

Magnetic 

Perspicace 

Capricios 

Ambiguu 

Neliniştit 

Valoare : deştept 

Pericol : împrăştiat 
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         RAC 

 (21.06. – 20.07) 

Trăsături: 

Intuitiv 

Analitic 

Sociabil 

Hipersensibil 

Ostentativ 

Susceptibil 

Metodic  

Valoare : sensibilitate 

Pericol : nesiguranţa 

              LEU 

      (21.07. – 21.08) 

Trăsături: 

Optimist 

Vivace 

Ambidextru 

Arogant 

Opulent 

Ostentativ 

Impetuos  

Valoare : magnetism 

Pericol : egoism 

 

      FECIOARĂ 

   (22.08. – 22.09) 

Trăsături: 

Perfecţionist 

Obiectiv 

Analitic 

Încăpăţânat 

Precaut 

Indecis 

Modest  

Valoare : capacitate        

analitică 

Pericol : hipercriticism 

      BALANŢĂ 

  (22.09. – 22.10) 

Trăsături: 

Intuitiv 

Logic 

Estetic 

Temperat 

Autocompătimitor 

Indolent 

Indecis  

Valoare: diplomaţie 

Pericol: autocompătimire 

        SCORPION 

     (23.10. – 22.11) 

Trăsături:  

Tenace 

Întreprinzător 

Pasionat 

Ager 

Arogant 

Senzual 

Nemilos 

Sarcastic 

Valoare : scop 

Pericol : nemilos 

     SĂGETĂTOR 

    (23.11. – 20.12) 

Trăsături: 

Neinteresat 

Idealist 

Profetic 

Compătimitor 

Risipitor  

Încăpăţânat 

Lipsit de tact  

De neîncredere 

Valoare : viziune 

Pericol : împrăştiat 

     CAPRICORN 

    (21.12. – 19.01) 

Trăsături: 

Diplomatic 

Pragmatic 

Profund 

Întreprinzător 

Avar 

Egoist 

Materialist 

Carierist  

Valoare : ambiţie 

Pericol : rigiditate 

      VĂRSĂTOR 

     (20.01. – 18.02) 

Trăsături:  

Omenos 

Mediativ 

Onorabil 

Altruist 

Excentric 

Lipsit de simţ practic 

De neînduplecat 

Valoare : zelos 

Pericol : fanatism 

          PEŞTI 

   (19.02. – 20.03) 

Trăsături: 

Altruist 

Filantropic 

Compătimitor 

Adaptabil 

Supersensibil 

Credul 

Risipitor 

Capricios  

Valoare : flexibilitate 

Pericol : autocompatimire 

 

   

 

Bibliografie:  

1. Dumitru, Ion, Al., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ed. de Vest, 

Timişoara, 2000 

2. Iordache, Celina, Jercea, Valentina, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa         

a IV-a, EDP RA, 2006 

3. Ţârcovnicu, Victor, Învăţământ frontal, învăţământ pe grupe, EDP, Bucureşti, 1981 

 
 



268 

 

 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII  ŞI IMAGINAŢIEI  

PRIN ACTIVITĂŢILE  ŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 

                                                                                                       înv. Belu Cristina-Izabela 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

,,Creativitatea nu înseamnă să găseşti un             

lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit’’.( James 

Russell Lowel) 

Creativitatea este forma cea mai înaltă de manifestare a personalităţii, stimularea şi 

dezvoltarea ei în strânsă legătură cu imaginaţia, cultivarea spiritului inovator sunt doar câteva dintre 

obiectivele  urmărite în procesul educaţiei, creativitatea constând într-o structură caracteristică a 

psihicului, care face posibilă realizarea unor producţii.  Însă, în calea punerii în practică a acestui 

lucru stau două obstacole: primul constă  în dificultatea de a înţelege ce este imaginaţia, care este o 

funcţie psihică esenţială procesului de creaţie, un proces de sinteză a unor reacţii, fenomene psihice 

noi, iar al doilea constă în faptul că nu pare a fi genul de lucru care să conducă la metode şi tehnici 

practice care se pot utiliza cu uşurinţă în sala de clasă.  

Însuşirile imaginaţiei definesc particularităţile actului creator, fluiditatea, plasticitatea şi 

originalitatea. Obligaţia cadrelor didactice este de a combina o înţelegere mai articulată asupra 

imaginaţiei precum şi stimularea şi dezvoltarea imaginaţiei creatoare a elevilor. Pentru a caracteriza 

profesorii ,,imaginativi” putem spune că ei dovedesc o flexibilitate a minţii, care le facilitează 

prezentarea temelor într-un mod nou, captivant, un mod care îi face pe elevi să înţeleagă mai bine  

şi să aibă plăcerea de a învăţa..  

Se pot realiza aceste obiective folosind strategii interactive, eficiente prin aceea că 

încurajează interacţiunile pozitive dintre membrii grupurilor, bazate pe învăţarea prin colaborare 

ori prin competiţie. Un interes crescut prezintă strategiile de stimulare a resurselor personale, cele 

de diferenţiere şi individualizare sau de personalizare a instruirii. Acestea îşi găsesc suportul în 

psihologia umanistă modernă, în teoriile individualizatoare şi personalizatoare.  

Interesul meu a fost concentrat mai mult pe caracteristicile vieţii imaginative a elevului şi a 

modului în care îl putem implica în învăţare. Principalul scop al educaţiei trebuie să fie cultivarea 

imaginaţiei. Atunci când oamenii încearcă să descrie imaginaţia, se  referă la capacitatea pe care o 

avem cu toţii de a reţine  imagini, iar uneori să permitem acestor imagini să ne influenţeze ca şi 

cum ar fi prezente sau reale. Majoritatea observaţiilor despre imaginaţie tind să derive din legătura 

explicită dintre imaginaţie şi imaginar. M-am concentrat asupra învăţării, asupra acelor 

caracteristici ale imaginaţiei elevilor care pot fi utilizate pentru a facilita o învăţare mai plină de 

sens. Trebuie adaptate strategiile didactice astfel încât să se asigure copiilor capacităţi necesare 

învăţării permanente.     Metodele şi conţinuturile trebuie să răspundă intereselor, nevoilor, 

cerinţelor individuale cât şi cerinţelor de grup, învăţătorul având rolul de a-i ajuta pe elevi să devină 

răspunzători de propria formare. Trebuie să fie creată, o atmosferă de lucru, care să stimuleze 

disponibilităţile spre acţiune, într-un cadru psiho-pedagogic pozitiv. 

Procesul de însuşire a cunoştinţelor duce la ,,cristalizarea unor instrumente 

mintale”(Dancsuly, A.,Ionescu, M.,Radu, I., Salade, D.-Pedagogie-p.163), noţiuni, operaţii, scheme 

de gândire şi deprinderi de lucru. Aceste instrumente mintale sau mecanisme de achiziţie dau formă 

concretă şi dezvoltă inteligenţa, promovează creativitatea, contribuie la cultivarea limbajului. 

Procesul de instruire cultivă atenţia, spiritul de observaţie, gândirea şi imaginaţia creatoare. 

Imaginaţia constituie o aptitudine, deci factorul ereditar are o influenţă, mai mult sau mai puţin 

importantă. Totuşi cunoştinţele dobândite au un rol esenţial, contribuind din plin la dezvoltarea 

creativităţii.  

,,Nu există un singur mod în care elevii învaţă şi cu atât mai mult nu există nici un singur mod 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=James+Russell+Lowell
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=James+Russell+Lowell
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în care aceştia pot fi învăţaţi”, afirmă profesorul Ioan Cerghit . 

Stimularea disponibilităţilor spre acţiune într-un cadru psiho- pedagogic afectiv pozitiv se 

poate realiza prin antrenarea elevilor în activităţi de cercetare, prin cooperare, prin abordarea 

interdisciplinară a conţinuturilor, folosind metodele activ-participative interactive. Aceste lecţii cu 

abordare interdisciplinară a conţinuturilor permit o manifestare deosebită a personalităţii şi răspund 

preferinţelor cât mai multor elevi. Munca în echipă, învăţarea prin cooperare formează caracteristici 

pozitive precum: responsbilitate, solidaritate, perseverenţă, prietenie, combate egoismul, indiferenţa 

în cadrul grupului punându-se  în evidenţă responsabilitatea de grup, deprinderile specifice muncii 

în echipă, interdependenţa pozitivă, analiza muncii depuse etc. 

Învăţarea prin cercetare pune elevul în situaţia de a gândi şi acţiona independent. Elevul are 

iniţiativă şi căutări frecvente atunci când i se oferă cele mai potrivite condiţii didactico-metodice. 

Activitatea duce la activizarea întregului sistem psihic al elevului. Strategiile moderne pun accentul 

pe contactul direct cu problemele vieţii, ale muncii practice, cultivă spiritul aplicativ, experimental, 

sentimente concrete, încurajează creativitatea şi iniţiativa, stimulează efortul de autocontrol şi 

ajutorul reciproc. Cei mai eficienţi profesori aşa zişii ,,profesori strategici" sunt cei capabili să 

combine metodele şi tehnicile de predare –învăţare. O astfel  de activitate strategică îşi găseşte 

fundamentele ştiinţifice şi metodologice în modurile diferite în care elevii îşi reprezintă realitatea, în 

care au acces la cunoaştere, ceea ce sugerează un număr mare de modalităţi de combinare, devenind 

foarte stimulativă pentru elevi. Ea conferă flexibilitate, adaptabilitate şi mai multă eficienţă 

metodologiei didactice. Aceste operaţii combinatorii implică artă şi măiestrie, ingeniozitate, ca  şi 

abilitate în utilizarea lor. În calitate de conducător al procesului de învăţământ, am lăsat drum liber 

inteligenţei constructive şi imaginaţiei. Se ştie că strategiile algoritmice impun un drum precis, o 

determinare riguroasă a succesiunii de operaţii, care prescriu ,,pas cu pas” parcurgerea procesului de 

învăţare, care sunt ,, rigide şi directiviste”. Ele ,,înăbuşă manifestarea spontaneităţii”, reduc 

posibilităţile de manifestare a curiozităţii şi originalităţii. Acestea sunt specifice pentru situaţii cu 

sfârşit ,, închis”. 

La polul opus se situează ,,strategiile euristice, nealgoritmice sau neprescriptive”. Ele au 

trăsături comune cu investigaţia ştiinţifică, situează elevul în postura unui subiect episistemic, el 

fiind cel ce caută, tatonează, enunţă ipoteze, explorează alternative diverse, îşi asumă riscul 

încercărilor şi erorilor, al ambiguităţii şi incertitudinii. Sunt strategii specifice unei predări 

provocatoare de întrebări noi, care cer răspunsuri nu parcursuri stricte, în care rolul principal îl are 

munca independentă, capacitatea de rezolvare ,,autonomă”a problemelor. Aceste strategii sunt 

specifice pentru ,,situaţii cu sfârşit deschis, cu mai multe răspunsuri, se încurajează învăţarea 

independentă, iniţiativa, copiii simţindu-se responsabili şi motivaţi” (-M.Constandache -p.10-11). 

Un tip aparte îl constituie ,,strategiile creative”, elevii având posibilitatea să meargă pe ,,trasee 

inedite”. Ele pun accentul pe promovarea gândirii productive, lăsând câmp liber originalităţii, 

spontaneităţii şi gândirii divergente. După modul de grupare al elevilor, se împart în :strategii 

frontale, de grup-colective , de microgrup-echipă, de lucru în perechi -duale, individuale şi mixte. 

O necesitate în dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei în cadrul procesului instructiv-educativ o 

reprezintă activităţile extracurriculare, activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor, fiind 

percepute din ce în ce mai mult ca ceva indispensabil. De aceea, activitatea copilului nu trebuie să 

se limiteze la spaţiul şi timpul şcolar. Ca o continuare a orelor de curs, ele pot realiza obiective 

prioritare ale procesului instructiv-educativ cum ar fi: acumularea de cunoştinţe noi, completerea şi 

sistematizarea altora.  

Exerciţii de creativitate-exemple 

1.Utilizarea: ,,Ce poţi face cu...?’’ 

Desfăşurare: Li se cere copiilor să enumere cât mai multe utilizări ,,neobişnuite” pentru 

diverse obiecte. Exemplu: ,,Ce poţi face cu un cui?’’(Posibile răspunsuri: să scriu pe o piatră, să 

desfac un nod, să-l pun semn de carte etc.). 

2. Analogia: ,,Surpriza petelor’’ 
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Desfăşurare: Copiii vor primi ca primă sarcină să acopere în întregime o foaie de desen cu 

pete de diferite culori şi mărimi. După terminarea acestei sarcini, li se cere să-şi privească foarte 

atent lucrarea şi, cu ajutorul unei carioca groasă să dea petelor contur, în aşa fel încât lucrarea sa să 

devină o compoziţie figurativă. 

Exerciţiul devine mai interesant dacă aceeaşi lucrare iniţială se multiplică la copiator color şi 

li se dă tuturor elevilor. Rezultatele diferite, apoi comparate, sunt un stimulent deosebit de eficient 

pentru dezvoltarea imaginaţiei creative. 

3. Modificarea: ,,Aceeaşi figură în alte chipuri’’ sau ,,Schimbă forma, dar nu pierde nimic!’’ 

Desfăşurare: Se dă copiilor un portret tăiat in mai multe bucăţi şi li se cere să-l refacă în alt 

mod decât cel iniţial. Acelaşî lucru se poate face cu imaginea unui animal, planta sau lucru. Se 

insistă pe evitarea refacerii imaginii, ci numai pe crearea uneia noi, oricât de ,,impresionist’’ ar fi 

rezultatul. 

4. Creativitatea procesuală: ,,Jocul figurilor geometrice’’ 

Desfăşurare: Copiii primesc câte zece figuri geometrice de acelaşi tip, dar de mărimi şi culori 

diferite( pătrate, triunghiuri, dreptunghiuri, cercuri). Din acestea, li se cere să creeze o compoziţie 

figurativă, lipindu-le.Cele patruzeci de figuri trebuie să creeze împreună o imagine inspirată din 

realitate, pe care copilul o va prezenta, descriind-o aşa cum a văzut-o el. Sunt acceptate şi 

interpretările fanteziste. Pe lângă realizare, mai importante sunt explicaţiile copilului, cate poate 

dezvălui un mod particular de a interpreta lumea. 

5. Creativitatea procesuală: ,, În excursie’’ 

Desfăşurare: Se audiază o înregistrare cu ciripit de păsărele, susur de izvor şi, dacă e posibil, 

şi cu foşnet de frunze mişcate de vânt.Se cere elevilor să-şi imagineze o excursie în care, la un 

moment dat, au văzut un lucru care, fie le-a plăcut foarte mult, fie i-a speriat, şi să-l povestească şi 

celorlalţi. Dacă elevii sunt în clasa a IV-a sau în clasa a III-a, e bine să-şi noteze, pe scurt, ce şi-au 

imaginat, pentru a nu uita propriile idei în timpul povestirii celorlalţi. În acest exerciţiu, stimulii 

auditivi vin foarte mult în sprijinul copiilor în imaginarea unor situaţii despre un subiect dat. La fel 

se poate imagina o călătorie cu trenul, ascultând o înregistrare cu sunetele produse de acesta. 

6. Adaptarea: ,, Tabloul cu anotimpuri’’ 

Desfăşurare: Copiii sunt rugaţi să creeze tablouri din diverse culori vii de hârtie creponată. 

După ce ei consideră că au terminat tablourile iniţiale, li se dă o nouă sarcină: să adapteze tablouri, 

prin noi adaosuri, la un anotimp-toamna, vara sau primăvara. Având în vedere prima cerinţă - să 

folosească îndeosebi culori vii - cerinţa de a adapta tabloul la anotimpul iarna este cea care solicită 

cel mai mult creativitatea, de aceea se va căuta provocarea lor de a adapta tabloul multicolor la 

anotimpul iarna, fără însă a-i forţa. 

Exerciţiul va evidenţia la unii copii idei surprinzătoare, precum acoperirea culorilor cu hârtie 

albă sau prin aplicarea de fulgi şi oameni de zăpadă. 

7. Adaptarea: ,,Ce s-ar întâmpla dacă...?’’ 

Desfăşurare: Li se dă copiilor câte o fişă pe care sunt scrise întrebări de tipul: 

- Ce s-ar întâmpla dacă toate maşinile ar dispărea dintr-o dată, într-o zi? 

- Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea s-ar îmbrăca la fel? 

- Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista insecte pe Pământ? 

- Ce s-ar întâmpla dacă apa ar avea culoarea roşie? 

Răpunsurile nu trebuie să fie elaborate, contează ideea principală a răspunsurilor, care sunt 

cele mai neaşteptate şi pot dezvălui viziuni surprinzătoare din partea copiilor. 

8. Transpunerea: ,, Sunt o altă fiinţă’’ 

Desfăşurare: Exerciţiul se va derula după o discuţie pregătitoare despre un animal, insectă, 

plantă care îl fascinează pe copil ( Ce animal te impresionează cel mai mult?) Se cere elevilor să-şi 

închipuie că sunt, printr-o vrajă, acel animal şi să se gândească la: 

- Care ar fi cea mai mare grijă a lui? 

- Ce l-ar bucura cel mai mult? 
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- De cine/ce i-ar fi frică cel mai mult? 

- Ce ar simţi faţă de oameni? 

        9. Acomodarea: ,,Trei lumi intr-una singură’’ 

        Desfăşurare: Li se vor spune copiilor trei cuvinte, între care se poate face mai greu 

legătura. Cu cât această legătură este mai dificil de făcut, cu atât mai interesante sunt asocierile 

făcute de copii. Ei vor avea de alcătuit un text scurt, de minimum trei enunţuri, prin care să 

realizeze o situaţie care să cuprindă cele trei noţiuni/ accepţii ale cuvintelor date. 

Exemplu: albină, tren, medic. 

Posibil răspuns: ,,Un tren se opri într-o gară mică. O albină intră, din greşeală, în tren, pe o 

fereastră deschisă. Un medic, ce călătorea cu trenul, a prins-o cu grijă şi i-a dat drumul afară.’’ 

10. Creativitate procesuală: ,, O lume a tăcerii’’  

Desfăşurare: Timp de zece minute copiii sunt rugaţisă scrie pe o foaie de hârtie câte 

obiecte/fiinţe nu produc niciodată sunete/zgomote pe care să le auzim. 

Posibile răspunsuri: pana, fulgul de nea, firul de păr, un puf de păpădie, o bucată de vată, o 

furnică, o râmă, fumul etc. 

Se expun foile la vederea tuturor şi, din exemplele date, vor compune o scurtă descriere a unei 

lumi în care nimeni şi nimic nu scoate nici un sunet. 

11. ,,Muzeul nasturilor’’ 

Desfăşurare: Se aduce copiilor o ,,colecţie de nasturi’’diverşi, cât mai mulţi, mari, mici, cu 

încrustaţii, simpli, deosebiţi, divers coloraţi etc. Se mai adaugă că fiecare nasture a fost expus în 

,,muzeu’’deoarece a avut o ,,viaţă’’ interesantă, o istorie deosebită. Fiecare copil alege un nasture 

şi-şi închipuie povestea lui de la fabricare până la depunerea în muzeu.Trebuie să scrie cât mai 

multe detalii: a cui a fost, cum arată haina/hainele pe care a fost cusut, cum era persoana care l-a 

purtat, când şi cum a ajuns la muzeu. Descrierile, sub forma de compuneri pot fi completate şi oral, 

dacă elevul mai are o nouă idee, ivită în timpul prezentării.  

Prin exerciţiile de mai sus se poate cunoaşte nivelul individual al dezvoltării creativităţii, pe 

de o parte, şi se poate stimula gândirea creativă, originalitatea, plăcerea explorării noului, a 

îndrăznelii de exprimare a viziunii proprii despre cum văd lumea cu relaţiile, pe de altă parte. 

Condiţiile succesului acestor activităţi de creare a unei depline atmosfere permisive a 

exprimării, înlăturând total apostrofarea sau, mai grav, ridiculizarea unor răspunsuri care fac rabat 

de la firesc, care duc la inhibare, blocând potenţialul creativ al copilului, care s-ar putea să nu mai 

îndrăznească niciodată să-şi dezvăluie posibilele aptitudini creative. 
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IMPACTUL ACTIV AL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

                                                       

                                               prof. înv. primar Abibula Seila 

                                      Şcoala Gimnazială Nr.1 Valu lui Traian 

 

Motto: „Scopul educației este acela de a schimba o minte goală, 

cu una deschisă.”     (Molcom Forbes) 

                           

 Pornind de la faptul că învățământul românesc actual pune accent, atât pe învățământ de 

performanță, cât şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, un 

rol important „ în viaţa” elevilor, pe lângă cunoştinţele teoretice, îl reprezintă activităţile 

extracurriculare. Acestea au un impact activ, atât asupra performanţelor şcolare, integrării sociale, 

cât şi asupra dezvoltării personalităţii elevilor. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat. Încă de la cea mai fragedă 

vârstă, copiii acumulează cunoştinţe pe care le pune în contact direct cu obiectele, lucrurile, 

fenomenele din natură. 

Activităţile extracurriculare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile 

din cadrul orelor de curs. Conţinutul acestora nu e stabilit de o programă şcolară, ci de cadru 

didactic, în funcţie de dorinţele, interesele, trebuinţele elevilor. 

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor extracurriculare, trebuie să se aleagă din timp 

materialele, sursele necesare, modul de ordonare a acestora într-un repertoriu cu o temă centrată şi 

originalitatea – „spectacolul” susţinut de  cadrul didactic. Prin desfăşurarea acestora, cadrul didactic 

are posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine elevii, de a-i vedea în altă ipostază, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să pătrundă în „cămara sufletului lor”, să-i pregătească pentru ceea ce îi va 

aştepta. Totodată, aceste activităţi permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar, cei 

timizi, să reducă nivelul de anxietate, să-şi pună în practic adevărata lor valoare intelectuală. 

În cadrul desfăşurării  activităţilor extracurriculare, elevii sunt activi, entuziasmaţi, participă 

într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire.Datorită acestora, ei pot să se 

exprime liber, fără teama de a primi un calificativ bun sau rău, sunt îndrumaţi să dobândească o 

gândire independentă, toleranţa de ideile noi, capacitatea de a descoperi şi rezolva diferite 

probleme. Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, dragostea pentru artă, istorie, neam, 

operaţional şi se autodisciplinează. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, serbări 

şcolare pe diverse teme, excursii , vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, 

întreceri sportive, vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii. 

Spectacolele reprezintă o formă de activitate extracurriculară prin care elevul face cunoştinţă 

cu lumea artei, frumosului, esteticului; constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, apelând 

în permanenţă la afectivitatea lui. La ora actuală, sunt binevenite, având în vedere că trăim într-o 

lume dominantă de mass media, calculator, internet. Acestea nu fac decât să contribuie la 

transformarea copiilor în fiinţe incapabile să gândească singuri, de a se controla emoţional, 

comportamental, nişte fiinţe slab dezvoltate intelectual. Totodată, elevii devin dependenţi de aceste 

surse, ca un drog de care nu pot renunţa. 

Având în vedere rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc, s-a 

constatat că lucrările din ultimii ani destinate acestora au fost deficitare, greoaie prin conţinut, 

valenţe şi scopul lor. 

Serbarea şcolară este o modalitate de cultivare a capacităţilor de vorbire şi a înclinaţiilor 

artistice ale elevilor. Prin conţinutul însuşit în cadrul acesteia, elevii, încetul cu încetul, cu paşi 

mărunţi, încep să-şi adune o bogăţie de idei, impresii, trăiesc cu emoţii situaţiile concrete. Prin 

intermediul acestora se realizează stimularea şi educarea atenţiei, exersarea memoriei. Pentru 
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mărirea stabilităţii atenţiei, trebuie avută în vedere intervenţia la momentul potrivit, cu rolul pe care 

îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional.Cele mai puternice 

stimulări ale sensibilităţii estetice ale elevului sunt lectura artistică, cântecul, dansul, recitarea. 

Valoarea estetică mai poate fi mărită şi datorită cadrului, locului de desfăşurare al serbărilor: o sală 

de festivităţi, un cadru festiv, un colţ amenajat în chip de sărbătoare. 

Contribuţia elevului, în ceea ce priveşte pregătirea şi desfăşurarea spectacolului artistic, 

trebuie privită din perspectiva dorinţei de a arăta spectatorilor latura sa artistică, distracţie, plăcerea 

estetică, satisfacţie, şi totodată, deşi, „a fi un mic şi bun actor e lucru mare”.  Nu oricine are curajul, 

tăria de a urca pe scenă, de a juca un rol. Cel mai mare succes e acela, când reuşeşte să trezescă în 

sufletul spectatorilor o mare emoţie şi reacţia acestora să-i insufle elevului o mai mare încredere în 

propria sa persoană, să-l  stimuleze, astfel încât să dea tot ce e în stare. 

 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale ( excursii, drumeţii, 

plimbări ) , copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, lucrurile, 

fenomenele, anumite locuri istorice. Acestea sunt axate, în principal, pe viaţa în aer liber. În cadrul 

acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimente de respect şi dragoste faţă de  natură, faţă de om 

şi realizările sale. Dominantele acestui tip de activităţi trebuie să fie grija faţă de timpul liber al 

copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectarea acestora. Acestea le oferă 

destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei, cei timizi, posibilitatea unei afirmări şi 

recunoaştere a aptitudinilor. Datorită acestor activităţi, elevii pot să reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor artistico-plastice şi modelaj , iar materialele 

pe care le adună ,sunt folosite în activităţile practice sau chiar în jocurile de creaţie. Trebuie 

menţionat faptul că, la vârsta şcolară, elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune 

în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens, parcă ar fi nişte „adevărate 

aspiratoare”. 

O altă metodă extraşcolară care stârneşte interesul elevului pentru diferite arii curriculare şi 

are în acelaşi timp, o importanţă deosebită şi în orientarea profesională a elevilor, sunt concursurile 

şcolare. Acestea pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze mai mult 

şi cu mai multă atenţie conţinuturile învăţării şi prin urmare, pot, prin propriile forţe,  să obţină 

rezultate mai bune la şcoală. Pot avea acelaşi efect şi concursurile organizate în sala de clasă, de 

către cadrele didactice din şcoală. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută, relaxantă,”nu cu 

dureri de cap”, vor stimula spiritul de iniţiativitate al copilului, îi va oferi prilejul să se integreze în 

diferite grupuri, pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi, totodată,  va asimila mult mai uşor toate 

cunoştinţele. 

În concluzie, luate împreună, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, care sunt într-o 

strânsă legătură, dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul 

decizional, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului şi asumarea responsabilităţilor sociale, 

realizandu-se, astfel, „prietenie strânsă” între elementul  cognitiv şi cel comportamental.Nu trebuie 

uitat faptul că activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a 

timpului lor liber, iar succesul este garantat dacă ai încredere în propria lor imaginaţie, bucuria şi  

dragostea din „cutiuţa sufletului său , dar să îi laşi pe ei să te conducă spre o lume a lor, o lume de 

basm, de acţiuni frumoase şi valoroase. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ ŞI ROLUL EI  
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Educaţia nonformală însumează o serie de activităţi plăcute si motivante, desfăşurate atât de 

către elevi cât şi de adulţi. Avantajele sale multiple inglobează bifarea tuturor deprinderilor 

specifice sistemului traditional de invăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în 

condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime. 

Educaţia non-formală reprezintă de fapt orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, 

prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor in practică. Acest 

tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor 

obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaşte şi de a te dezvolta, prin metode specifice, deosebit de 

atractive. 

Specific educaţiei non-formale este locul în care ea se desfăşoară: într-un cadru 

instituţionalizat, dar în afara şcolii, în special în Palatele şi Cluburile Copiilor. Caracteristice acestui 

tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală. Educatorul non-formal 

trebuie să detina mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate, dar si mult entuziasm. Acţiunile 

corespund strict intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor. 

În plus, doritorii nu sunt obligaţi să se alature programului şi nu primesc calificative oficiale. 

Performanţa este răsplătită în general prin diplome şi premii la concursurile înscrise in CAEJ, 

CAER, CAEN. 

Educaţia non-formală poate îmbrăca forma activităţilor extradidactice sau extraşcolare 

(concursuri, cercuri pe discipline, proiecte, excursii etc). Aşadar, educaţia non-formală, vine să 

completeze instruirea pur teoretică din sistemul tradiţional de educaţie prin activităţi deosebit de 

atractive, asigurând un mediu propice cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi 

individuale şi utilizând metode specifice. Pot enumera aici metode ca: animaţia socio-educativă, 

animaţia stradală, biblioteca vie, debate, cafeneaua publică, expoziţia vie, facilitarea grafică, 

flashmob-ul, open space, photovoice, teatrul Origami, teatrul de umbre, teatrul forum. Aceste 

metode sunt extrem de atractive şi eficiente şi pentru formarea adulţilor. 

 Chiar dacă este evident că educaţia formală, elaborată şi certificată de specialişti este 

recunuscută ca pilonul educaţiei, educaţia non-formală poate fi considerată o premisă a educaţiei 

permanente, deşi rolul ei este minimizat în comparaţie cu educaţia formală,  aceasta fiind promovată 

cu predilecţie. 

 Începuturile educaţiei non-formale se află undeva la începutul secolului XX când un grup de 

tineri entuziaşti şi îndrăzneţi, conduşi de filosoful Friedrich Paulsen, în semn de protest faţă de 

modul rigid de învăţare din şcoli, şi-a propus să cunoască lumea in mod non-formal, prin 

călătorii.(Văideanu, 1988). De atunci, activităţile non-formale se caracterizează prin libertatea de a 

alege, prin lipsa constrângerilor, prin faptul că stimulează creativitatea, originalitatea şi dezvoltă 

potenţialul valoric al individului. 

 Astăzi şi sistemul de educaţie  formal s-a rorientat prioritar către obiective de formare a 

individului care fuseseră iniţial asumate de educaţia non-formală. Centrarea pe elev a impus şi aici 

reconsiderarea metodelor de lucru, împrumutându-se strategii de educaţie non-formală şi 

adaptându-le la sistemul de educaţie formal. 

  În prezent, educaţia non-formală este pe deplin recunoscută nu doar în Europa ci peste tot în 

lume. În acest scop s-a înfiinţat EUROPASS- Centrul European pentru validarea competenţelor 

dobândite prin educaţia non-formală. Pe 20 decembrie 2012 Consiliul European a lansat o 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
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„Recomandare pentru validarea învăţarii nonformale şi informale”. Până în anul 2018 toate statele 

membre trebuie să construiască şi să implementeze sisteme naţionale de recunoaştere a 

competenţelor obţinute prin invăţare nonformală şi informală. Validarea este un proces care a 

început la nivel european din 2001, însă numai cinci state  au pus în practică sisteme de 

recunoaştere a învăţarii nonformale şi informale (Franţa, Olanda, Portugalia, Luxemburg şi 

Finlanda). Metodele de validare sunt: test (examen), interviu (metode conversaţionale), metode 

declarative, observaţia, simularea, dovezi bazate pe activitatea la locul de muncă, protofoliu de 

documente. Alegerea metodelor potrivite depinde de scopul validării şi tipul de competenţă (ex. 

testul funcţionează pentru cunoştinţe, dar metode precum simularea sau demonstraţia funcţionează 

pentru aptitudini). Metodele trebuie să pună persoana care învaţă in centrul procesului de învăţare 

dar şi de validare şi să ia in considerare nevoile celui evaluat dar şi ale comunităţii. 

 In România principalii furnizori de educaţie non-formală pentru copiii de vârstă şcolară sunt 

Palatele şi Cluburile copiilor. Cercul de Studii Europene, pe care îl conduc, a fost înființat în anul 

2012 în cadrul Palatului Copiilor Constanța și formează, prin metode de educație non-formală, 

conștiința europeană a elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. Activitățile noastre presupun 

dezbateri și proiecte pe teme europene prin care se formează abilitățile de lucru în echipă, de 

leadership și de negociere, se dezvoltă spiritul critic și capacitățile de comunicare. 

Elevii cercului de Studii Europene au fost întotdeauna remarcați la concursurile naționale la 

care au participat. Pasiunea lor pentru scris, design si fotografie a fost răsplătită în cadrul 

concursului „Vacanta mea europeană-Imagini și impresii” unde au primit premii în fiecare an.   

Un alt rezultat important al elevilor noștri a fost premiul al III lea la Concursul Național de 

Cultură și Civilizație Europeană desfășurat la Baisoara în vara anului 2013. Cu această ocazie au 

descoperit unul dintre cele mai frumoase centre universitare din țara noastră-Clujul. 

Încă din 2012 elevii cercului s-au întâlnit cu copiii din orașul Silistra prin intermediul 

proiectului „Tineretul Român și Bulgar cooperează prin Artă și Traditii”. Grație acestei colaborări 

transfrontaliere, au înțeles că ținerii din România și Bulgaria se aseamănă foarte mult, au învins 

barierele de comunicare și au legat prietenii durabile. Prima lor întâlnire s-a desfășurat la Palatul 

Copiilor Constanța într-o tabără de istorie comună unde am prezentat obiceiurile românilor și ale 

principalelor minorități dobrogene și caracterul de mozaic cultural și religios al regiunii Dobrogea. 

Au urmat mai multe excursii în Silistra unde ne-au fost prezentate principalele obiective ale orașului 

de la malul Dunării precum fortăreața Medjit Tabia și rezervația naturală Srebârna. 
În cadrul numeroaselor întâlniri cu elevii și profesorii bulgari Cercul de Studii Europene 

participă activ la viața comunității prin proiectele și expozițiile care vizează promovarea valorilor 

europene și a drepturilor omului. 

Aşadar, activităţile non-formale fie că sunt cursuri opţionale, cercuri sau activităţi tradiţionale 

ca excursiile, concursurile, taberele, au un statut bine definit şi un rol important în formarea 

tinerilor, în pregătirea lor pentru viaţă, un rol educativ-formativ pe care şcoala nu-l poate îndeplini 

decât parţial. Fiind într-o bună masură alese şi chiar concepute de elevi, le oferă acestora prilejul de 

a participa la propria educaţie. Profesorii au roluri mai discrete, asumându-şi adesea rolul de 

animatori de moderatori sau chiar de coechipieri. 

Educaţia non-formală însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor şi rămâne una 

dintre variantele optime pentru sustinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare  şcolară şi ulterior 

profesională. 
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„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de 

azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci 

să-i învăţăm să se adapteze.”  

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

  

Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 

de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 

ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 

căutări şi soluţii variate. 

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică, generează 

sentimente patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc 

trăiri emoţionale. Asigurarea  climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia 

succesului şcolar. 

Lectura în afara clasei constituie prin tematica ei variată şi bogăţia conţinutului un mijloc de 

lărgire a orizontului cultural al elevilor şi de formare a unor sentimente adânci de dragoste de patrie.  

În activitatea extracurriculară, pe lângă mijloacele de mai sus, care capătă forme adecvate  

activităţii extracurriculare, sunt folosite şi alte variate mijloace de educaţie patriotică a elevilor.  

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea 

gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe 

care îl joacă lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional 

cerut şi condiţionat de vârsta micilor şcolari. 

Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare 

educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică 

îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, 

îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi 

să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă 

eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni 

mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă.  

Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor 

de vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor 

piese pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se 

prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare. 
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Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 

atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 

către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 

aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul 

didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 

dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 

durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 

rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 

didactice şi elevi. Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă 

la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în 

afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, 

serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu 

educaţie extradidactică. Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de 

exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive,  turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă 

numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea 

actuală este stăpânită de televizor sau de calculator. 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se 

pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. Astfel de activităţi asigură un contact 

direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul formării 

reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în şcoală.  

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 

evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 

şcoală. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 

educative. Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-

un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la 

reuşita comună. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize, Elevii au avut 

posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în interpretarea/realizarea unor 

monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme 

de activităţi prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 

dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. Activităţile extraşcolare au o mare 

valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de vedere interdisciplinar. Cred ca în 

orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 

inventivitatea şi creativitatea elevului. De aceea, în acest an şcolar, când suntem învăţătoare la clasa 

a II-a, am încercat  să realizăm un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. Am 

realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, diverse atăt ca forma , cât şi 

conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode active şi 

stimulative pentru participarea elevilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 

iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu 

exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 

în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 

unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 

chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 

dorinţei de cunoaştere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitaţilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 

cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 

atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 

către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 

aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

,,ANOTIMPURILE COPILĂRIEI” 
 

                                                              Profesor psihopedagogie specială Silveșan Tatiana  

                                                            Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Beclean 

 

                                                                  

Aristotel a spus că ,,Prietenia este în esenţă un parteneriat” 

Se vorbeşte tot mai des  de ,,parteneriat educaţional”,  ca o alternativă reală  şi o soluţie a 

marilor probleme  cu care se confruntă educaţia . 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educațional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 

acţiuni educative între factorii educaţionali. Este datoria oricărui cadru didactic să monitorizeze 

întregul sistem de factori care influențează formarea copilului. Indiferent de calităţile sau defectele 

sale copilul este o  perspectivă pe care nu avem voie să o ratăm. 

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.  

În ultimii ani in şcoala  noastră s-au realizat multe parteneriate educaţionale ce şi-au dovedit 

eficienţa in rezultate pozitive. 

 Prin activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatelor la nivelul claselor de elevi s-a urmărit: 

• diminuarea sentimentelor de inferioritate, de respingere şi evitare resimțit la elevii noştri; 

• realizarea unui climat socio-afectiv pozitiv, constructiv, menit să-i motiveze să se implice în 

acţiunile propuse. 

 Aceste activităţi, bine pregătite, au fost atractive deoarece s-au desfăşoară în condiţii noi, au 

stârnit interesul, au produs bucurii şi emoţii şi au  oferit  copiilor  posibilitatea de a acumula noi 

cunoştinţe. Munca în echipă a asigurat mai multe oportunităţi de alăturare, participare, interacţiune, 

independenţă, atât în rândul elevilor, cât şi între partenerii implicaţi în proiect. 

DOMENIUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ : Activitate extracurriculară  

TIPUL  PROIECTULUI  : local 

ARGUMENT:  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să 

realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale 

copiilor. În acest sens, colaborarea dintre elevii celor două  şcoli nu este un proces spontan, ci este o 

activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale copiilor. 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi 

completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora . 

În cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute cât mai multe lucruri despre noi şi 

despre copiii noştri, formarea de deprinderi privind dezvoltarea capacităţilor de observare, 

explorare, munca în echipă a copiilor din diverse medii şi categorii sociale, precum şi a copiilor  cu 

cerinţe educative speciale, formarea de atitudini pozitive faţă de ceilalţi membri ai grupului.   

INSTITUŢII  PARTENERE: 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Beclean 

 Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” Beclean 

DURATA: anul şcolar 2013- 2014 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Implicarea elevilor în activităţi sociale cu caracter ludic, educativ, care să ofere şanse 

egale, posibilităţi de dezvoltare a spiritului de cooperare şi de integrare socială;  

 Asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii; 
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 Promovarea şi respectarea drepturilor copilului . 

OBIECTIVE  

 Relaţionarea elevilor cu CES cu elevi de aceeaşi vârstă din învăţământul public;  

 Stabilirea unor relaţi de prietenie pe termen lung, abordând diferite forme de 

comunicare; 

 Realizarea de activităţi comune, într-un climat psihoafectiv motivant, pentru 

dezvoltarea personalităţii  elevilor . 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

 Organizarea de întâlniri între cadrele didactice implicate, în scop consultativ; 

 Întâlniri ale copiilor din unităţile şcolare implicate în vederea unor activităţi comune; 

 Activităţi instructiv-educative în cadrul procesului de învăţământ realizate în comun 

la orele de educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie muzicală, educație fizică.; 

 Terapie combinată (jocuri de mişcare, muzică, dramatizare). 

RESURSE 

 umane : cadre didactice din şcolile partenere; elevi de la şcolile implicate în 

parteneriat; părinţi. 

 materiale :  portofolii, fişe, aparat foto, calculator, imprimantă, hârtie xerox, suport 

logistic, spaţii şcolare şi extraşcolare care pot fi amenajate şi folosite pentru derularea 

parteneriatului.  

 informaţionale:  proiectul de parteneriat 

 financiare:  sponsorizări /donaţii, contribuţii personale, alte resurse 

 proceduralee : metode şi tehnici de lucru : conversaţia,  explicaţia, exerciţiul, 

demonstraţia, munca în echipă,  forme de organizare: individual /în echipă, vizite, schimburi de 

experienţă. 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 

N

r. 

crt. 

Tema/ Activităţi propuse Orizont de timp Obs. 

1

. 

Proiect 

 Întocmirea documentelor 

 Stabilirea responsabilităţilor 

 Stabilirea calendarului de activităţi 

octombrie 

2013 

 

 „Să ne cunoaştem partenerii de proiect!” 

  Vizite comune ale partenerilor de proiect 

 „Toamna în şcoala mea” –activităţi artistice, jocuri 

sportive 

noiembrie 

2013 

Colegiul 

Naţional ,,Petru 

Rareş” 

Beclean 

2

. 

 

 

 

 

„Uite, vine Moş Crăciun!” 

 Programe artistice ale şcolarilor; 

 Activitate comună de confecţionare a unor podoabe 

pentru Crăciun; 

 Jocuri în zăpadă: concursuri de înălţat oameni de 

zăpadă; 

decembrie  

2013 

ianuarie 

2014 

Centrul Şcolar 

Pentru Educaţie 

Incluzivă 

Beclean 

4

. 

Bucurii de primăvară 

 Confecţionare de mărţişoare, felicitări  

 Învăţarea unor cântece de primăvară  

 Expoziţie de mărţişoare 

februarie/  martie 

2014 

Colegiul 

Naţional ,,Petru 

Rareş” 

Beclean 

5

. 

Culorile verii 

 Expoziţie de desene ,, Flori şi culori” 

 Jocuri de mișcare, muzică, dramatizare. 

mai /iunie 

2014 

CS.E.I Beclean  
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5 EVALUARE  FINALĂ 

 Raport final 

 Evaluarea proiectului/ propuneri pentru continuarea 

proiectului 

septembrie  

2014 

 

Notă: activităţile instructiv- educative se vor desfăşura la cele două instituţii şcolare 

REZULTATE  SCONTATE:  

 formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur; 

 valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane; 

 schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii în legătură cu statutul, locul şi rolul 

copilului cu dizabilităţi ; 

 formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, de a oferi şi de a primi 

sprijin; 

 valorificarea copiilor cu dizabilităţi pentru a le induce sentimental de utilitate; 

 implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educație incluzivă în şcoli. 

EVALUARE  ŞI  DISEMINARE: 

 Evaluare formativă în urma fiecărei activităţi realizate 

 Portofoliul activităţilor prezentat în comisiile metodice, la sesiuni de comunicări şi referate 

 Publicaţii- articole în revista/ site-ul şcolii, blogul clasei şi reviste de specialitate 

   SUSTENABILITATEA  PROIECTULUI: 

 Crearea unor condiţii speciale pentru continuarea şi extinderea proiectului prin atragerea de 

noi parteneri. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

Profesor pentru învăţământul primar Oniciuc Alina 

Liceul Tehnologic “Ion Podaru”, Ovidiu 

 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de 

azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci 

să-i învăţăm să se adapteze.” 

  (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

 

Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţ ământ 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. Activităţile 

extracurriculare oferă perspective pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 

obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din 

viaţa de zi cu zi.              

 Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 

gestionează, le putem 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 informative, activităţi cu caracter predominant formative. 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 

activităţi de educaţie intelectuală, activităţi culturale, activităţi sportive, activităţi artistice, activităţi 

de educaţie morală. 

În zilele noastre educaţia capătă noi sensuri, influenţată fiind de schimbările din toate 

domeniile vieţii sociale, punându-se  accent mare pe aspectul ei formativ. Instruirea educativă 

permanentă este un fapt de mare actualitate ce se bazează  atât pe educaţia de tip curricular, dar şi 

pe educaţia de tip extracurrricular, adică cea care depăşeşte  procesul de învăţământ şi are un impact 

de necontestat asupra formării personalităţii tinerilor şi a dezvoltării lor culturale. 

Rolul învăţământului este unul foarte important, el având misiunea de a-i modela pe elevi din 

punct de vedere psihointelectual, fizic , social şi afectiv, pregătindu-i pentru integrare armonioasă în 

societate. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, trebuie să 

recunoaştem că ea nu epuizează  influenţele formative exercitate asupra elevului. E necesar să 

cugetăm şi asupra timpului liber al copilului, în care cotidianul capătă alte aspecte decât cele din 

procesul instructiv-educativ şcolar. În acest cadru, nu puţine sunt variabilele care acţionează, pozitiv 

sau negativ, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extraşcolare se realizează într-un cadru informal, care îi favorizează pe elevii cu 

dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să îşi  reducă doza de anxietate şi să-şi mărească potenţialul 
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intelectual. Scopurile activităţilor extraşcolare sunt de a  dezvolta  aptitudini speciale, de a-i 

mobiliza pe elevi în activităţi diversificate şi bogate în conţinut, de a stimula interesul pentru 

activităţi socio-culturale, de a înlesni integrarea în mediul şcolar, de a oferi  sprijin pentru reuşita 

şcolară, de a fructifica talente personale şi de a crea o punte între aptitudini  şi  atitudini caracteriale. 

Aşadar, activităţile extracurriculare trebuie să fie diversificate sub aspect cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv şi de ce nu, sub aspectul unor simple activităţi de joc 

sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Analizând impactul activităţilor extracurriculare de genul excursiilor şi al taberelor, asupra 

dezvoltării culturale a elevilor ,considerăm că acestea contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 

copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, 

cultură, ei reuşind să  cunoască plaiul natal în care au trăit, au  muncit şi au luptat strămoşii lor, 

învăţând astfel  să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot simţi trăiri ale unor artişti, 

luând contact direct cu opere ale acestora. Astfel, spre exemplu, ei pot simţi liniştea şi seninătatea 

inspirată de minunata “Masa tăcerii” de la Târgu Jiu, pot empatiza cu năzdrăvanul Nică, prin simpla 

păşire pe tărâmurile Humuleştiului, pot simţi fiori călcând treptele Cetăţii Poenari şi atingând ziduri 

pe care cândva le-a atins însuşi Ţepeş Vodă.                  

 Excursia este cea care îl revigorează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 

remarcante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific, deci  nu este numai o evadare din 

atmosfera zilnică de muncă, ci şi ca un act de dezvoltare a nivelului cultural. 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 copiilor 

ocazia de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 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 activităţii instructiv-educative din cadrul şcolii. 

Serbările şcolare vin în sprijinul dezvoltării culturale a elevului întrucât în timpul prezentării 

programului artistic, micul artist îi va avea ca spectatori pe colegi, dar şi pe părinţi, cărora va trebui 

să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile proprii. Ele lărgesc spaţiul spiritual al elevilor, 

contribuind la acumularea de noţiuni noi, la îmbogăţirea trăirilor afective şi sentimentelor estetice. 

Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la activitate, este foarte importantă atmosfera realizată în 

timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate. Reuşita  serbărilor este 

dată de varietatea programului artistic, în măsură să valorifice talentul de recitator al unora, 

calităţile vocale, de ritm şi graţie ale altora, dar şi ingeniozitatea pentru crearea costumelor şi 

decorurilor de fundal. Versul, muzica, mişcările ritmice, scenetele hazlii, armonios îmbinate, 

asigură varietatea şi dinamismul spectacolului.      

Spectacolele , un alt gen de activitate extracurriculară, ajută elevul să cunoască lumea artei  

într-un mod aparte, reprezentând  o sursă inepuizabilă de impresii puternice, care scot în prim plan 

afectivitatea copilului.  

Parteneriatele educaţionale înlesnesc succesul  şcolar al elevilor . Atunci când părinţii, şcoala 

şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul 

elevilor o aură care contribuie la dezvoltarea lor multiculturală. Parteneriatele educaţionale nu mai 

sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o chestiune 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 termeni din 

diferite domenii, stimularea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Cât este de interesantă o 

activitate în care elevii iau contact cu laboratorul unei cofetării şi au şansa de a orna ei înşişi o o 

prăjitură, cât este de sensibilizatoare o activitate de voluntariat în care elevii pot dovedi că doar 

trăind într-un mediu curat pot sa-i convingă şi pe alţii să nu mai polueze aerul, solul, apa! Cât este 
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de impresionantă vizita într-o tipografie sau într-un atelier de bijuterii şi câte lucruri   inedite pot 

afla copiii! 

Prin participarea la concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite promovăm 

valori culturale şi etice fundamentale, precum spiritul competiţional, colaborarea între membrii unei 

echipe, sensibilitatea. Astfel se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării 

lor.  

Interesul pentru proiectele educative, la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional şi 

internaţional a crescut  în  ultima perioadă, fapt ce dovedeşte   interesul  crescut  al  elevilor şi 

profesorilor faţă de educaţia extracurriculară.  

În concluzie, activităţile extracurriculare reprezintă un factor ce influenţează  dezvoltarea 

culturală a elevilor, valorificându-le acestora şi dezvoltându-le interesele şi aptitudinile, 

organizându-le timpul liber într-o manieră plăcută şi  relaxantă,  recreându-i, dezvoltându-le spiritul 

de iniţiativă şi de echipă. 
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            SUCCESUL UNUI PROIECT CU FINANŢARE EXTERNĂ  

                                                                         Silvia Guzun,  

                                                     directoare Gimnaziul Nicolae H. Costin, 

                                                                        Grad managerial şi didactic I  

 

                            „Efortul şi curajul nu sunt suficiente, trebuie  

                                                              să existe scop şi direcţie”. Jf Chennedy  

 

Obţinerea unei finanţări externe este un proces dificil, de aceea este necesar să găsim destule 

argumente în favoarea proiectului propus. Pentru a beneficia de un astfel de proiect e nevoie să 

urmărim recomandările pe care adesea, le găsim în ghidul finanţatorului. Primul pas în această 

direcţie constă în examinarea detaliată a surselor de finanţare şi determinarea acelor surse, care au 

cea mai mare probabilitate de a ne oferi mijloace băneşti. Este important să cunoaştem scopurile şi 

sarcinile sponsorului, să ţinem cont de orientarea priorităţilor sponsorului potenţial, este binevenit 

să expunem textul cererii într-un limbaj concis şi exact, de prezentat date statistice concrete cu 

referinţă la sursa utilizată, de stabilit riscurile şi efectele de diminuare, de scris scopul proiectului 

cât mai clar, de formulat problema, astfel ca finanţatorul să fie cointeresat în soluţionarea 

problemei. Este important să reţinem că pentru soluţionarea problemei avem nevoie de un şir de 

lucruri concrete, pe care putem să le obținem de la finanțator. Reieşind din cele spuse, la elaborarea 

proiectului „Oportunităţi şi condiţii de învăţare nonformală pentru elevii de la gimnaziul Nicolae 

H. Costin şi 25 elevi din liceul Ştefan cel Mare şi Sfânt din or. Grigoriopol, din perspectiva 

cunoaşterii şi valorificării tezaurului cultural” am pornit de la problema: în ultimii ani, datorită 

conjuncturii şi anumitor factori ai timpului, tezaurul cultural, monumente, personalități şi alte valori 

naţionale riscă să rămână necunoscute de către elevii din partea stângă a Nistrului, de aceea devine 

tot mai strigentă necesitatea unor modele de colaborare. Scopul: Educarea personalităţii prin 

valorificarea tezaurului cultural (personalităţi, monumente de cultură etc.)  

Obiectivele Proiectului:  
1) Sensibilizarea elevilor în scrierea de eseuri din perspectiva cunoaşterii mai detaliată a 

localităţilor lor din punct de vedere geografic, economic, cultural, a determinării lor să preia modele 

pozitive de formare a personalităţii; 

2) Implicarea elevilor din ambele instituţii în activităţi nonformale din perspectiva promovarii 

valorilor spirituale în timp; 

3) Sensibilizarea celor implicaţi în proiect şi a altor factori de decizie în ajutorarea materială a 

elevei Liţcan Alexandra din cladsa a III-a „B”, gimnaziul Nicolae H. Costin, familiei căreia i-a ars 

casa pe data de 19.09. 2014. 

 Activităţi: 
1. Scrierea de eseuri despre localitatea natală cu descrierea trecutului şi prezentului localităţii, 

a personalităţilor a căror nume le poartă strada pe care locuiesc şi şcoala în care învaţă. 

2. Susţinerea unui concert cu prilejul inaugurării sălii de festivităţi din gimnaziul Nicolae H. 

Costin.  

3. Organizarea unei excursii pentru 50 de elevi de la ambele instituţii prin or. Chişinău 

(Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Primăria municipală, Muzeul de Etnografie şi Cultură 

Naţională). 

4. Organizarea unei mese rotunde cu genericul „Să ne cunoaştem mai bine condiţiile şi 

oportunităţile de învăţare” prin Skype cu 25 elevi ai claselor a V-a şi a VI-a de la liceul Ştefan cel 

Mare şi Sfânt şi 25 elevi din aceleaşi clase, din gimnaziul Nicolae H. Costin . 

5. Organizarea unui concert de binefacere „Să trăiţi să înfloriţi” cu implicarea a elevi lor din 

liceul Nicolae H. Costin şi 25 elevi din liceul Ştefan cel Mare şi Sfânt, din Grigoriopol. 
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Care au fost aşteptările acestui proiect?  

- Cunoaşterea de către elevi a diferenţelor dintre cele două localităţi or. Grigoriopol şi or. 

Chişinău, a două personalităţi din diferite epoci-Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnitor al Moldovei şi 

Nicolae H. Costin, profesor universitar, deputat în primul Parlament R. Moldova, primar de 

Chişinău - anii 1990-1994. 

- Lărgirea orizontului elevilor în preluarea modelelor de formare a personalităţii, încurajararea 

toleranţei şi a dialogului intercultural.  

- Competenţe în crearea de materiale informative: Confecţionarea invitaţiilor, afişelor, 

valorificarea materialelor documentare. Elevii vor aplica cunoştinţele în formarea lor pentru viaţă. 

- Publicarea articolelor de către cadrele didactice implicate în proiect cu privire la activităţile 

desfăşurate în ziarele „Florile dalbe” şi „Univers pedagogic Pro” şi de către elevi- în ziarul 

gimnaziului Niolae H. Costin , „Primii Paşi”. 

-  Acumularea banilor pentru crearea unui ungheraş de lucru pentru eleva Liţcan Alexandra, 

clasa a III-a, gimnaziul Nicolae H. Costin, care a trecut printr-o tragedie, familiei i-a ars casa la data 

de 19.09.2014, rămânând fără locuinţă. 

- Formarea bazei de date: Prezentări în Power-Point, informaţii, completarea cu fotografii a 

albumului gimnaziului Nicolae H. Costin, crearea unui pliant cu reflectarea activităţilor. 

- Dotarea școlii cu un aparat foto, cu ajutorul căruia se vor reflecta evenimentele, din cadrul 

activităţilor desfăşurate, în ziare şi reviste şcolare, pe site-ul instituției.   

- Schimb de informaţii între elevii a două instituţii partenere.  

- Asigurarea extinderii proiectului de către elevii instituţiilor partenere şi creşterea prestigiului 

şcolii în cadrul comunităţii.  

- Activităţi de voluntariat din partea cadrelor didactice şi a părinţilor.   

Scopul Proiectului pe termen lung:         
Serviciile calitative prestate de către grupul de iniţiativă în cadrul acestui proiect, au dus la 

sporirea şi consolidarea cunoştinţelor obiective şi corecte de către benefeciari, la consolidarea 

cunostintelor elevilor din ambele instituţii, despre elementele tezaurului cultural românesc și 

promovarea acestuia. În acest sens, elevii au scris eseuri tematice concrete, au desfăşurat o excursie, 

au comunicat prin skype, prin intermediul cărora elevii a două unităţi de învăţămînt, de pe ambele 

maluri ale Nistrului, s-au cunoscut mai bine cu referinţă la amplasarea geografică a ambelor oraşe-

Chişinău şi Grigoriopol, s-a extins aria de cunoaştere a elevilor din stînga Nistrului despre elevii din 

dreapta Nistrului şi invers, visavis de valorile naţionale, tezaurul cultural şi spiritual, personalităţile 

ale căror nume îl poartă instutuţiile lor, au putut să facă diferenţe între nivelul economic şi cultural 

al oraşelor să-şi împărtăşe reciproc cunoştinţele despre ţinutul natal, să-şi demonstreze afecţiunea, 

compasiunea şi atitudinea faţă de eleva care are nevoie de ajutorul şi susţinerea noastră. Elevii şi-au 

dezvoltat competenţele şi abilităţile de comunicare verbală şi virtuală prin skype. Acest proiect a 

generat noi idei şi îmbunătăţiri de apropiere cognitivă şi spirituală a elevilor în perpectivă.  

Pentru noi, benefeciarii proiectului, a fost important că  pentru rezolvarea problemei de mai 

sus am câștigat un aparat foto performant, pentru vizualizarea şi elucidarea evenimentelor în ziarele 

şcolare, reviste, pliante, albume, afişe, pe site-ul şcolii www.nicolaecostin.info.md, şi pe alte reţele 

de socializare, etc., precum şi de finanţe pentru procurarea biletelor de intrare la muzeu, pentru 

organizarea unei mese după concertul de inaugurare a sălii de festivităţi, pentru imprimarea 

invitaţiilor şi a diplomelor pentru elevii care au obținut premii la scrierea eseurilor.  Prin urmare, 

acest proiect a fost acceptat prin intrigarea sponsorului în tematica abordată (concertul de caritate în 

ajutorarea materială a elevei Liţcan Alexandra, familiei, căreia i-a ars casa pe data de 19.09. 2014) 

și partenerii aleși: elevi de la liceul Ştefan cel Mare şi Sfânt din partea stângă a Nistrului, iar 

implementarea calitativă a acestui proiect a depins de următorii factori: Serviciile calitative prestate 

de către resursele umane implicate în poiect, contribuţia materială a părinţilor, alocarea a 3200 lei 

http://www.nicolaecostin.info.md/
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de la Asociaţia Obştească „Verbina” şi de sponsorizarea activităţilor de către parohul bisericii 

„Sfintele Femei Mironosiţe” (achitarea transportului pentru deplasarea elevilor din Grigoriopol).  

 Acest proiect a respectat şi anumite condiţi:  

 Respectara drepturilor omului: În perioada de derulare a proiectului s-au implicat cu 

aceleaşi drepturi şi alţi elevi din ambele instituţii, interesaţi de genericul Proiectului, fapt care cu 

siguranţă le va ajuta în formarea lor ca cetăţean, la dezvoltarea intelectuală  de mai departe. 

 Diversitate și non-discriminare, inclusiv egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi.  

Proiectul ne-a permis să organizăm activităţi nonformale în care să includem atât fete cât şi 

băieţi, indiferent de etnie, disabilitate a elevilor implicaţi, să contribuim la creşterea gradului de 

conştientizare şi sensibilizare a tezaurului cultural şi spiritual, a valorilor naţionale comune, să 

consolidam încrederea în cele auzite, învăţate, dezvoltînd competenţe şi abilităţi de comunicare şi 

cooperare prin skype  în rândul copiilor din două oraşe diferite, în rândul, cadrelor didactice şi a 

părinţilor elvilor acestora. 

 Mediul: În timpul activităţilor culturale, excursiilor, s-a ţinut cont de respectarea regulilor 

de conduită în mediul în care ne-am aflat, am luat în considerare de locurile interzise de a se 

fotografia, și am promovat un mod de viaţă sănătos.   

 Alte domenii: Elevii nu au fost implicaţi în dezbateri politice, discuţii,etc., aceasta ne-ar fi 

diminuat obiectivele propuse în realizarea proiectului.  

Prin rezultatul derulării proiectului, organizaţia noastră a colectat şi analizat următoarele date: 

dacă ideea derulării acestui proiect a fost una bună, dacă obiectivele au fost măsurabile, şi 

activităţile propuse au fost eficiente, dacă emoţiile tuturor celor implicaţi au fost pozitive, dacă 

elevii au aflat şi învăţat multe lucruri bune, dacă activităţile au demarat în perioada stabilită, dacă au 

fost confecţionate la timp pliantele, invitaţiile şi dacă au fost difuzate la timp, dacă au fost afişate la 

timp avizurile, dacă au fost invitaţi factorii de decizie cu 10 zile înainte de ziua evenimentului, dacă 

toate activităţile au fost bugetate relevant, dacă suma de bani colectată pentru eleva Liţcan 

Alexandra coincide cu cea estimată anterior. (Am estimat că se vor colecta 2000 lei, dar s-au 

colectat 5000 lei), dacă elevii prin activităţi s-au împrietenit şi au stabilit relaţii de prietenie, câţi 

elevi au făcut schimb de adrese, dacă elevii vor continua să comunice între ei şi după încheierea 

proiectului, dacă au fost determinaţi să afle mai multe despre elevii din Transnistria, despre 

diferenţele geografice, economice şi culturale ale acestor două oraşe și două instituții cu referinţă la 

numărul de elevi, clase, cadre didactice, infrastructura instituţiei de învăţământ.  

În concluzie: Am învățat că abilitățile de comunicare, stabilirea priorităților formularea clară 

a problemei, a necesităților- stau la baza reușitei unui proiect. În cazul nostru experiențele aduse de 

acest proiect ne-au determinat să găsim noi modalități de colaborare cu partenerii noștri pe termen 

lung.    
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PASIUNE,  PERFORMANȚĂ,  CALITATE 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

„Dumnezeu caută progresul, nu perfecțiunea, așa că 

obiectivul nostru este să ne perfecționăm, nu să fim 

perfecți.” 

(Zig Ziglar - Motive pentru a zâmbi) 

 

PASIÚNE  
1. Stare afectivă și intelectuală deosebit de intensă și stabilă, manifestată ca o tendință care 

polarizează procesele psihice ale omului, determinându-l prin intensitatea efectelor sau prin 

permanența acțiunii lor. ◊ Loc. adv. Cu pasiune = înflăcărat, entuziast; intens.   

2. Înclinație vie, însoțită de plăcere pentru obiectul studiat sau pentru profesiunea exercitată. ♦ 

Dorință, aspirație.   

3. Dragoste puternică față de o persoană (de sex opus).   

4. Tendință puternică și nestăpânită însoțită de o preocupare excesivă și obsedantă pentru 

satisfacerea unor dorințe (reprobabile); patimă, viciu.  

(DEX) 

 

De ce pasiune? 

Tot ceea ce fac în activitatea pe care o desfășor fac cu pasiune, sunt implicată total și creez 

tot timpul ceva. Insă cel mai important lucru este că văd în jurul meu, prin ceea ce scriu, prin 

serviciile pe care le ofer, că las urme. 

Studiind această temă, am extras și aplicat creativ la particularitățile procesului educațional, 

din cartea „Motive pentru a zâmbi” de Zig Ziglar, principiile pe care ar trebui să le aplice oricine își 

dorește o viață fericită și plină de succes: 

- dăruirea a tot ce ai mai bun în tine; 

- entuziasmul în derularea activității profesionale; 

- implicarea totală; 

- angajamentul de a da tot ce e mai bun; 

- încurajarea reciprocă a actorilor participanți la procesul educațional folosind limbajul 

trupului și zâmbetul; 

- spiritul de echipă; 

- încrederea în forțele proprii, dar și în forțele celorlalți; 

- atmosfera destinsă; 

 

De ce Performanță? 

Pentru ca școala să câștige acel avantaj competitiv pe o piață în continuă evoluție trebuie să 

valorifice talentele umane pe care le deține. Prin performanță se evaluează obiectivele individuale și 

ale echipei, ale colectivului, ale școlii. 

Performanța cadrelor didactice este măsurată prin: 

- formarea inițială de specialitate și psihopedagogică; 

- formarea continuă prin cursuri; 

- autoperfecționarea; 

- rezultatele de calitate obținute la clasă și în activitățile extracurriculare. 

 

Ca dascăl la ciclul primar, am considerat că activitatea cu elevii este performantă atunci când 

pui „cărămidă peste cărămidă” în construirea unui zid puternic manifestat în elev prin 
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comportament, prin angajarea lui, prin volumul de cunoștințe, priceperi, deprinderi, atitudini, pentru 

integrarea lui socială.  

Voi prezenta câteva idei care au confirmat, prin rezultatele elevilor mei, atât în ciclul primar, 

cât și după clasa a IV-a, că experiența și stilul meu de lucru au fost și rămân eficiente.  

- Pregătirea mea profesională permanentă, dorința de a fi mereu la curent cu toate ideile, 

experiențele din ciclul primar; 

- Implicarea ca formator în pregătirea cadrelor didactice pentru învățământul primar, și nu 

numai, a contribuit la dezvoltarea profesională și socială, mi-a permis să relaționez pe plan 

profesional cu multe cadre didactice de la care am avut de învățat. Îmi vine în minte titlul unui 

mesaj din volumul „Motive pentru a zâmbi” de Zig Ziglar, care este un mare adevăr: Ajută-i pe 

alții- ajută-te pe tine. 

- Pregătirea pentru fiecare activitate de formare cu mare responsabilitate; 

- Pregătirea pentru desfășurarea activității didactice prin întocmirea cu responsabilitate a 

planificărilor și a proiectărilor unităților tematice, chiar dacă experiența mă avantajează; 

- Conceperea fiecărei lecții cu gândul la elevi, la particularitățile lor de vârstă și individuale, 

respectând programele școlare; 

- Prezentarea cerințelor pentru fiecare disciplină de învățământ, cu claritate, afișate și 

menționate în momente diferite; 

- Evaluarea formativă realizată cu obiectivitate, urmată de analiza rezultatelor, de exerciții de 

ameliorare și dezvoltare, cu accent pe greșelile descoperite la fiecare elev. Din fiecare greșeală a 

unui elev am dezvoltat exerciții care să contribuie la formarea unor competențe de scriere corectă, 

de rezolvare corectă a problemelor, de comunicare, de socializare, de implicare în realizarea unui 

salt calitativ. 

-  Verificarea temelor pentru acasă, permanent cantitativ și, periodic, calitativ. 

- Folosirea gândirii pozitive în relația cu elevii; 

- Desfășurarea unor activități extracurriculare care să completeze activitatea de la clasă 

(tabere de matematică, excursii tematice, vizite la diverse obiective turistice și instituționale); 

- Menținerea unui contact permanent cu părinții elevilor privind pregătirea temelor pentru 

acasă și supravegherea „din umbră” a copiilor; 

- Pregătirea activităților de consiliere a părinților cu teme care îi interesează și care îi ajută în 

formarea și dezvoltarea copilului pentru viață; 

Cei ce se străduiesc în permanență realizează mereu câte ceva. 

Pasiunea mea pentru matematică este relevantă prin editarea unor culegeri de probleme pentru 

clasele I-IV, care au un conținut conceput din necesitatea activizării elevului, a clarificării și a 

consolidării tuturor conținuturilor prevăzute de programele școlare, revizuite ori de câte ori au fost 

modificate programele școlare. 

 

De ce calitate? 

Calitatea în învățământ este direct legată de eficiența și eficacitatea proceselor și standardelor 

aplicate sistemului, cu accent preponderent pe activitatea de predare- învățare- evaluare, crearea 

unui mediu ambiental și afectiv optim desfășurării actului educațional centrat pe dorințele și 

posibilitățile elevului, orientat spre dezvoltarea abilităților practice, a creativității și mai puțin pe 

dobândirea unui volum de cunoștințe. Într-o societate informatizată, aflată în plină dezvoltare, elevii 

trebuie ajutați să diferențieze valorile autentice de valorile false, să aprecieze și să contribuie la 

creșterea calității procesului formativ- educativ. Astfel, calitatea actului educațional trebuie să 

îmbine armonios conținuturile informative cu emoția, să valorifice și să dezvolte comunicarea de la 

om la om.  

Pentru creșterea calității procesului educațional se impune:  

- promovarea imaginii școlii; 

- contribuția la realizarea ofertei școlii; 
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- pregătirea permanentă pentru fiecare lecție/ activitate; 

- desfășurarea activităților curriculare și extracurriculare de înaltă ținută; 

- participarea la activitățile de formare și dezvoltare profesională; 

- implicarea cadrelor didactice în proiecte naționale și internaționale, în parteneriate 

educaționale; 

- realizarea unui management de calitate; 

- lucrul în echipă; 

- colaborarea cadrelor didactice în toate domeniile; 

- desfășurarea unor activități de socializare în colectivul de cadre didactice. 

 

Voi încheia cu prezentarea unor principii care care ar trebui să reprezinte controlul permanent 

asupra vieții personale: 

1. Nu vă pierdeți niciodată speranța; 

2. Aveți încredere că fluxul se va întoarce întotdeauna; 

3. Înțelegeți că aveți în dumneavoastră o forță potențială mai mare decât credeți; 

4. Cutezați să fiți ceea ce doriți să fiți și veți fi; 

5. Nu acceptați niciodată răspunsul „NU”. 

6. Faceți tot ce vă stă în putință și lăsați rezultatele în seama lui Dumnezeu; 

7. Eliminați cuvintele „lipsă”, „pierdere”, „limitare” din vocabularul dumneavoastră; 

8. Imaginați- vă viața pe care v-o doriți și transformați imaginea respectivă în realitate; 

9. Luptați în permanență; străduiți-vă neîncetat; 

10. Amintiți-vă să vă rugați! Vă dă putere! 

 

Și nu uitați niciodată: 

Spune POT și vei putea! 

 

Bibliografie:  
1. Norman Vincent Peale - Spune „Pot” și vei putea, Editura Curtea Veche Publishing, 

București, 2013; 

2. Zig Ziglar - Motive pentru a zâmbi, Editura Curtea Veche Publishing, București, 

2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

METODE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII MUZICALE 

 

 

Lect. univ. dr. Mihaela Modoran  

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  
 

Reconsiderarea finalităţilor educatiei muzicale, centrarea pe competenţe presupune,  în mod 

implicit,  şi o reevaluare  a metodelor utilizate în procesul instructiv-educativ muzical. 

În consens cu tendinţele principale de modernizare  a metodologiei de instruire, metodologia 

educaţiei muzicale  trebuie să opereze schimbări, atât  în direcţia unei mai bune  valorizări a metodelor 

clasice, prin accentuarea caracterului lor euristic şi activ-participativ cât şi în direcţia combinării, 

armonizării acestora cu unele  metode de dată mai recentă ce au  un  aport deosebit în dezvoltarea 

creativităţii   elevilor. 

O prezentare analitică a metodelor clasice de învăţământ din perspectiva didacticii muzicale va 

evidenţia în primul rând metodele cu un aport deosebit  în procesul de predare – învăţare a  conţinuturilor 

specifice disciplinei  şi anume: demonstraţia, exerciţiul, metodele de simulare,  conversaţia, expunerea  şi  

algoritmizarea. Racordate obiectivelor disciplinei  şi caracterului practic-aplicativ al acesteia, metodele de 

învăţământ se prezintă uneori în forme particulare,  specifice. 

 Una dintre acestea este demonstraţia prin cânt, o metodă indispensabilă lecţiilor de educaţie 

muzicală indiferent de etapă sau temă de studiu. Metoda se regăseşte în toate verigile lecţiei atât în 

activităţile de predare-învăţare cât şi în cele de evaluare. Dacă în momentul transmiterii noilor conţinuturi 

ea este abordată mai mult de cadrul didactic, în momentul consolidării şi verificării acestora, metoda este 

preluată de elev, care prin demonstraţie integrează conţinuturile teoretice într-un context muzical, 

dovedind totodată nivelul capacităţilor sale muzicale de a opera cu noile cunoştinţe. Demonstraţia are un 

rol important în dezvoltarea capacităţilor muzicale de interpretare şi receptare a muzicii şi în asimilarea 

cunoştinţelor teoretice aferente. Argumentele în acest sens sunt multiple: metoda oferă elevilor o privire 

de ansamblu asupra creaţiei muzicale prezentate integral sau pe părţi componente; oferă modele de 

interpretare şi execuţie arătând nivelul de performanţă ce trebuie atins; dezvoltă spiritul de observaţie, 

capacitatea de analiză şi sinteză. 

Demonstrarea prin scris sub forma reprezentărilor grafice, a schemelor şi simbolurilor muzicale nu 

poate substitui  cântecul sau audiţia. Dacă aceste imagini ale materialului muzical rezultă însă din analiza 

auditivă a unor elemente muzicale, ele sunt deosebit de utile pentru fixarea percepţiilor şi reprezentărilor 

auditive, mai ales în etapa prenotaţiei. 

 În activităţile destinate formării deprinderilor ritmice şi psiho-motrice, cadrul didactic poate opta 

pentru demonstraţia prin gesturi, atunci când explică marcarea timpului sau marcarea unor formule 

ritmice, gestualitatea măsurilor şi a tehnicii dirijorale în general, paşii  de dans, mişcările sugerate de 

conţinutul cântecului, maniera de cânt specifică instrumentelor muzicale. Demonstraţiile cu obiecte, prin 

gesturi şi scriere sunt mai puţin concrete, cea mai precisă rămâne demonstraţia prin cânt, o demonstraţie 

specifică muzicii ca obiect de învăţământ.  

Din categoria metodelor bazate pe acţiune reală, exerciţiul este metoda cea mai intim legată cu 

celelalte metode de predare şi învăţare. Se utilizează frecvent în lecţiile ce urmăresc formarea şi 

dezvoltarea deprinderilor muzicale. Exerciţiile muzicale, de execuţie recunoaştere şi creaţie conduc la 

formarea capacităţii de a intui, executa, recunoaşte un anumit element muzical şi de a-l valorifica creativ.  

Metodologia educaţiei muzicale acordă un spaţiu larg prezentării metodelor de simulare, 

evidenţiind în mod deosebit valoarea formativă a jocurilor muzicale cu suport pe cântec, audiţie şi 

exerciţiu. Mai puţin valorificate în procesul instructiv-educativ muzical sunt jocurile de rol. În cazul 

educaţiei muzicale, jocul de rol poate simula comportamente pozitive sau negative ale  interpretului vocal 

sau instrumental, ale coristului, dirijorului, profesorului şi a elevilor implicaţi în activitatea de cânt. Cadrul 

didactic poate de asemenea implica elevii în simularea unui concurs de interpretare muzicală, repartizând 
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roluri diferite de prezentatori, interpreţi şi examinatori. Jocul constituie  astăzi una din principalele metode 

active, fiind extrem de eficace în educaţia muzicală nu numai cu preşcolarii şi şcolarii mici. 

O altă metodă care în contextul educaţiei muzicale prezintă aspecte particulare este conversaţia. 

Combinată permanent cu demonstraţia, mai ales în momentul verificării cunoştinţelor când elevul 

chestionat îşi susţine răspunsurile prin exemplificări muzicale, exerciţii sau cântece, metoda se transformă 

în cazul exerciţiilor de creaţie muzicală într-un dialog muzical specific activităţilor de improvizaţie 

muzicală, dialog realizat între profesor şi elev sub formă de întrebare şi răspuns. 

Abordarea metodelor expozitive este necesară şi în cazul lecţiilor de educaţie muzicală în vederea 

explicării unor noţiuni sau  transmiterii unor conţinuturi teoretice. Conţinutul şi caracterul practic-

emoţional al disciplinei impune însă o abordare a explicaţiei   prin alternanţă cu momente de demonstraţie 

directă (cu vocea sau instrumental) sau indirectă prin intermediul audiţiei muzicale, a elementelor teoretice 

ce se constituie ca subiect al lecţiei. Rolul predominant al metodei este de a orienta gândirea elevilor în 

direcţia identificării sonore sau vizuale a noului element muzical şi de a oferi explicaţii teoretice  

esenţializate, strict necesare aprofundării suciectului teoretic vizat. 

Cadrul didactic poate valorifica şi metoda algoritmizării. Un exemplu în acest sens este algoritmul 

solfegierii precizat dealtfel şi prin tehnologia didactică a învăţării unui cântec în etapa notaţiei muzicale.  

Metodele clasice prezentate dispun de numeroase resurse de revitalizare în perspectiva unui 

învăţământ modern, activ şi euristic. 

 Prin raportare însă, la principalele direcţii de înnoire a învăţământului contemporan, metodologia 

educaţiei muzicale  prezintă numeroase rămâneri în urmă sub aspectul reînoirii şi  al adoptării unor  

metode care să rezolve în mod eficient noile situaţii de învăţare. 

 Paleta metodelor de învăţământ  se poate extinde, în primul rând,  prin  valorificarea potenţialului 

formativ  al altor  metode clasice cum ar fi: metoda discuţiilor şi dezbaterilor, problematizarea, reflecţia 

personală, observarea,  cooperarea sau tehnicile de grup, proiectul sau tema de cercetare-acţiune şi 

dramatizarea. 

În anumite contexte de învăţare acestea se dovedesc a fi deosebit de eficiente. Aş dori să 

argumentez în acest sens. 

Metoda discuţiilor şi dezbaterilor se poate utiliza în scopul consolidării şi sistematizării unor 

conţinuturi cu care elevii  au avut un contact cognitiv în prealabil,  în scopul dezvoltării creativităţii 

muzicale colective sau în sensul clarificării unor aspecte legate de interpretare sau de audierea unei lucrări 

muzicale când elevii primesc ca sarcină  decodificarea mesajului muzical. 

            În transmiterea unor conţinuturi teoretice se poate opta pentru problematizare. Confruntaţi cu un 

material muzical  ce conţine un nou element de gramatică muzicală, elevii se află într-o primă fază în 

imposibilitatea de  a-l înţelege, interpreta, analiza. Utilizarea problematizării  impune  din partea 

profesorului realizarea în prealabil a unei reactualizări a cunoştinţelor şi deprinderilor muzicale şi 

inducerea unui comportament de căutare şi de identificare a noilor cunoştinţe. 

Valenţe formative deosebite prezintă şi reflecţia personală, mai ales în contextul activităţilor ce-şi 

propun dezvoltarea creativităţii  elevilor. Cadrul didactic poate antrena  elevii în diverse activităţi   ce 

solicită reflecţia cum ar fi: de identificare a  titlului unei lucrări audiate, de redare a mesajului muzical prin 

povestire sau desen, de  operare cu un anumit material muzical în scopul creeri sau recreerii unei lucrări 

muzicale.  

Observarea, ca metodă de învăţământ, se poate adapta specificlui disciplinei  în scopul integrării 

vieţii muzicale în activitatea independentă a elevilor. Elevii pot observa şi consemna obiceiuri, tradiţii şi 

manifestări muzicale locale. Prin observare se poate înţelege şi participarea sistematică a elevilor la 

concerte şi spectacole muzicale, audierea independentă a unor emisiuni radiofonice, vizionarea unor 

emisiuni muzicale sau urmărirea unor cronici muzicale. Explicitarea datelor observării se poate face cu 

ajutorul unor suporturi materiale de tipul referatelor, cronicilor muzicale, a culegerilor de creaţii muzicale 

sau a înregistrărilor audio.  
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O metodă specifică activităţilor de ansamblu coral şi instrumental este cooperarea sau tehnicile de 

grup. Metoda se aplică frecvent  în cazul interpretării cântecelor în grup, în variantele: dialog, pe roluri, în 

canon, cu ison ritmic sau ritmico-melodic, cu acompaniament instrumental, pe două sau trei voci.  

Acestei metode i se poate alătura proiectul sau tema de cercetare-acţiune ce poate viza întocmirea 

unor culegeri de creaţii populare specifice zonei prin realizarea de înregistrări audio şi consemnarea unor 

date specifice cercetării folclorice sau  confecţionarea de către elevi a unor materiale didactice  în scopul 

dotării cabinetului de muzică (planşe, pseudo-instrumente, jucării muzicale, etc.). dra  

Ultima metodă clasică  menţionată, dramatizarea, se poate concretiza într-o dezbatere 

problematizată a universului unei creaţii de operă, în care elevii sa antrenează ca acuzatori sau apărători ai 

destinelor personajelor operei respective. 

Paleta metodelor de învăţământ  se poate amplifica şi prin adoptarea  unor metode de dată mai 

recentă cu un aport deosebit în dezvoltarea creativităţii elevilor.  

Metodologia educaţiei muzicale trebuie să vină în sprijinul cadrelor didactice cu prezentarea unor 

posibilităţi de racordare a acestora la obiectivele disciplinei, la particularităţile de vârstă ale elevilor, cu 

soluţii de combinare şi armonizare cu metodele aşa-zise tradiţionale, deoarece avantajele şi dezavantejele 

lor sunt complementare.  

În metodologia educaţiei muzicale există două poziţii distincte cu privire la adoptarea metodelor 

moderne în procesul instructiv-educativ. O primă poziţie este cea a specialiştilor care nu susţin ideea  

valorificării acestora în ciclul primar şi gimnazial,  afirmând că   au o valoare formativă redusă prin 

raportare la finalităţile disciplinei, că se adaptează cu greu particularităţilor de vârstă ale elevilor şi  că 

vizează dezvoltarea unor  capacităţi creative pe care elevii, mai  ales cei de vârstă mică, nu le deţin.  

O a doua poziţie susţine valoarea puternic formativă a acestora prezentând soluţii de abordare însă 

numai în învăţământul superior. 

Se poate susţine ideea valorificării metodelor moderne  în contextul educaţiei muzicale? Răspunsul 

este afirmativ.  

Valenţele formative ale acestora sunt multiple, mai ales sub aspectul  dezvoltării  creativităţii 

muzicale a elevilor de la cea mai mică vârstă.  Existenţa capacităţii creatoare a elevilor din ciclul primar 

nu poate fi contestată, folclorul copiilor reprezentând dovada supremă a spiritului lor de creativitate.  

 Din multitudinea  posibilităţilor de abordare aş dori să  menţionez doar câteva situaţii de predare-

învăţare în care metodele moderne pot avea o valoare deosebită atât în direcţia dezvoltării creativităţii în 

general şi a celei muzicale în special cât şi în direcţia  cunoaşterii şi utilizării elementelor de limbaj 

muzical sau al formării capacităţilor interpretative şi de receptare a muzicii. 

Pornind de la reprezentările grafice ale duratelor prin linii de lungimi diferite  sau a conturului 

liniei melodice, reprezentări utilizate frecvent în etapa prenotaţiei, cadrul didactic poate opta în activităţile 

de consolidare a acestor noţiuni pentru valorificarea  synecticii. Se poate prezenta elevilor o 

electrocardiogramă sau modele de masivi muntoşi, desene familiare copiilor care nu prezintă la prima 

vedere nici o legătură cu arta muzicii. Elevii vor fi solicitaţi să descopere similitudini cu arta sonoră în 

general sau cu anumite elemente muzicale care se pot reda prin acelaşi tip de reprezentări. Se poate ajunge 

astfel la conturarea liniei melodice a unei inimi sau a unui lanţ muntos. 

Reuniunea „Phillips 66” este o metodă ce se poate valorifica în ciclul gimnazial, prin realizarea, 

de exemplu, a unor sinteze la nivelul perioadelor istorice muzicale, având ca suport o bibliografie avansată 

în prealabil de profesor. Fiecare grup va surprinde aspecte importante legate de viaţa, creaţia 

compozitorilor, de genuri, forme, stil de creaţie, etc. Metoda se poate aborda şi în activitatea de analiză a 

unei creaţii muzicale pe mai multe componente, în funcţie de anumite criterii de analiză fixate de profesor. 

Un aport deosebit în dezvoltarea gândirii muzicale şi în aprofundarea unor cunoştinţe de istoria 

muzicii poate avea  controversa creativă. Profesorul poate lansa, de exemplu,  întrebarea: „L.van 

Beethoven este reprezentant al clasicismului sau al romantismului muzical?” Grupurile de elevi vor 

identifica avantajele şi dezavantajele fiecărei poziţii, descoperind în final că adevărul se dezvoltă succesiv 

din mai multe perspective. În activităţile destinate dezvoltării capacităţii de receptare a muzicii se poate 

aborda şi tehnica focus-grupp. Elevii pot primi ca sarcină  redarea mesajului muzical al unei creaţii 
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muzicale prezentate sub formă de audiţie, prin intermediul unor creaţii literare în proză sau prin 

intermediul desenului. Creaţiile de grup vor fi supuse ulterior analizei şi aprecierii colective. Se va ajunge 

în final la o poziţie unitară cu privire la natura mesajului muzical şi a stării afective predominante, 

percepute la nivelul întregii clase. 

Discuţia panel implică în mod direct un grup restrâns de elevi cu aptitudini muzicale şi o pregătire 

superioară, clasa participând indirect prin intermediul unor mesaje adresate grupului. Se poate porni de la 

un solfegiu solicitând elevilor să opereze modificări prin întrebări de tipul: „cum ar putea fi modificat?”; 

„ce schimbări putem opera?”; „să-i mărim dimensiunea?”; „să-l micşorăm?”; „să divizăm valorile?”; „să 

le augmentăm?”; „să schimbăm ordinea de derulare a măsurilor?”; „să combinăm altfel măsurile?”; „ce să 

înlocuim?”; „ce idei sugerează?” ;”ce titlu s-ar potrivi?”; „să găsim un text?”. Activitatea elevilor nu 

trebuie considerată un plagiat este doar o activitate de creaţie în care elevii au  ca suport  o creaţie 

muzicală  deja  elaborată. 

În acelaşi scop se poate utiliza şi concasarea, o tehnică aparent distructivă în urma căreia ia naştere 

un act creativ. În lecţiile de educaţie muzicală se poate aborda prin fragmentarea unei creaţii muzicale şi 

reasamblarea acesteia într-o altă variantă. Valoarea estetică a creaţiei rezultate este determinată de 

capacităţile lor muzicale în general şi de cele creative în special. În ambele situaţii prezentate elevii se află 

într-o poziţie inedită, cea a creatorului muzical.   

Adaptată situaţiilor de învăţare specifice disciplinei, tehnica acvariului (fishbowl), poate favoriza 

dezvoltarea capacităţilor interpretative ale elevilor prin poziţionarea pe rând a acestora în ipostaza de 

interpreţi şi auditoriu, în această ultimă ipostază elevii putând observa şi analiza interpretarea muzicală a 

colegilor din mai multe puncte de vedere: ţinută, emisie vocală, dicţie respiraţie, corectitudine ritmico-

melodică, expresivitate, gestică; observaţii deosebit de utile în corectarea unor deprinderi greşite de cânt şi 

în vederea ameliorării interpretării în general. 

Metodelor prezentate se poate adăuga brainstorming-ul, o metodă cu un impact mai scăzut în cazul 

educaţiei muzicale. Se poate aborda pentru identificarea unor idei sau soluţii noi de abordare a educaţiei 

muzicale în şcoală, în identificarea unor resurse proprii de autodotare a cabinetului de muzică, în 

identificarea unor idei cu privire la desfăşurarea unor spectacole muzicale organizate cu elevii şcolii. 

O prezentare a metodelor specifice educaţiei muzicale, clasice sau de dată mai recentă,  nu se poate 

realiza de pe poziţia supraevaluării valorii pozitive a unei categorii prin comparaţie cu cealaltă. 

Transformările progresive prin care trece învăţământul contemporan impun o evoluţie ascendentă 

şi metodologiei care  trebuie  să se caracterizeze printr-o permanentă deschidere spre înnoire,  inovaţie, 

spre  extinderea utilizării unor combinaţii şi ansambluri metodologice care să rezolve în mod eficient noile 

situaţii de învăţare. 
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ÎNVAŢĂ (D)IN NATURĂ: 

COPIII ŞI MAREA 

 

 

Prof. înv.primar Mihaela Comănici 

Şcoala Gimnazială Nr. 28 “Dan Barbilian”, Constanţa 

 

“Natura este sursa întregii cunoaşteri adevărate.” afirma Leonardo da Vinci. La aproape 500 

de ani de la stingerea geniului italian, elevii trăiesc într-un paradox educaţional: cunosc foarte multe 

informaţii despre natură, dar sunt izolaţi de aceasta. 

 Natura a fost mereu punctul de plecare pentru învăţare şi a rămas prezentă în programele de 

educaţie pentru că oferă un bogat conţinut informaţional care poate fi utilizat în majoritatea 

disciplinelor şcolare, dar învăţarea are loc în medii aproape sterile, în care natura nu mai are voie să 

pătrundă. 

În 1839, Ralph Waldo Emerson descria experienţa şcolară astfel: “Suntem închişi în clase din 

şcoli şi colegii timp de zece-cincisprezece ani şi ieşim încărcaţi de cuvinte şi fără să ştim de fapt 

ceva. Nu ne putem folosi mâinile, sau picioarele, sau ochii, sau braţele. Nu cunoaştem o rădăcină 

comestibilă în pădure. Nu ne putem stabili direcţia în funcţie de stele, nici nu recunoaştem ora din zi 

după soare.” 

Howard Gardner, iniţiatorul teoriei inteligenţelor multiple, a adăugat la cele şapte tipuri de 

inteligenţă pe care le-a descris în 1983 (lingvistică, logico-matematică, spaţială/vizuală, corporal-

kinestezică, muzicală, interpersonală şi intrapersonală) cel de-al optulea tip de inteligenţa: cea 

naturalistă, sesizabilă la persoanele care învaţă cel mai bine în contact direct cu natura, prin 

observaţii şi experimente în aer liber, persoane care manifestă vizibil ceea ce Edward O. Wilson a 

denumit “biofilie”, dragostea omului pentru viaţă sau alte sisteme vii şi nevoia de afiliere cu 

acestea. Curios este faptul că, aşa cum a observat Gardner, inteligenţa naturalistă este mai ridicată la 

copii decât la adulţi. La cinci ani, copiii adesea “disting mai bine între speciile de dinozauri decât 

părinţii şi bunicii lor.”, abilitate care se estompează pe măsură ce îi educăm şi îi “civilizăm”, 

orientându-i către alte interese “mai de viitor”. 

Acum 20 de ani, David W. Orr atrăgea atenţia asupra faptului că “planeta nu are nevoie de 

mai mulţi oameni de succes. Dar are nevoie cu disperare de mai mulţi pacifişti, vindecători, 

renovatori, povestitori şi iubitori de orice fel. Are nevoie de oameni care trăiesc bine în mediul lor. 

Are nevoie de oameni care au curajul moral de a se alătura luptei pentru a face lumea locuibilă şi 

umană. Iar aceste calităţi au puţin de-a face cu succesul aşa cum l-a definit cultura noastră.” 

În 2005, Richard Louv a introdus ipoteza tulburărilor cauzate de “deficienţa de natură”: 

reducerea timpului petrecut în natură de oameni, în special de către copii, poate provoca o serie de 

probleme de comportament, tulburări de atenţie şi chiar depresie. Cauzele fenomenului includ 

teama părinţilor de a-şi expune copiii la “pericolele” ce pândesc în natură, accesul redus la mediile 

naturale şi atracţia pentru ecranele televizoarelor, calculatoarelor, telefoanelor etc. Ofertele actuale 

de activităţi desfăşurate într-un mediu natural poartă titluri precum “Învaţă să supravieţuieşti în 
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natură!”, sugerând ostilitatea căreia un copil ar trebui să îi facă faţă în eventualitatea în care s-ar 

găsi înconjurat de copaci. 

Cred că datoria educatorilor este de a cultiva toate formele de inteligenţă, iar acesta presupune 

posibilitatea desfăşurării unor activităţi în medii naturale cât mai puţin afectate de om şi avem 

norocul de a locui pe ţărmul Mării Negre, atât de deosebită de celelalte bazine acvatice marine încât 

a fost denumita unicum hydrobiologicum, “marea unică”, dar nu găsim decât arareori timpul şi 

resursele necesare pentru a le vorbi celor mici despre caracteristicile ei.  

De aceea, am conceput, pentu elevii mei din clasa pregătitoare, o serie de activităţi având ca 

temă Marea Neagră: am ieşit împreună pe plajă, iar copiii au putut face observaţii despre culoarea 

apei, despre sunete şi miros şi au putut aduna scoici, melci, alge şi pietre netezite de ape, despre 

care am discutat pe loc şi le-am clasificat. Am vizitat Acvariul din Constanţa, unde cei mici au avut 

ocazia să observe specii de peşti din Marea Neagră şi să le compare, în funcţie de culoare, mărime 

şi formă, cu speciile de peşti tropicali din acvariile alăturate Întorşi în clasă, am realizat “fosile” din 

plastilină folosind melcii şi scoicile colectate, am pictat scoicile, am imitat sunetul şi mişcarea 

valurilor şi am compus un cântec despre Marea Neagră. 

Am transformat sala de clasă într-un peisaj marin: Am decorat pereţii cu “valuri” din hârtie 

creponată, am adăugat desene cu delfini şi peşti care trăiesc în Marea Neagră, iar băncile au fost 

decorate cu nisip şi scoici. La final, am invitat celelalte clase pregătitoare şi fiecare elev a ales un 

coleg căruia să îi vorbească despre viaţa în Marea Neagră şi despre necesitatea protejării mediului 

marin. 

Sunt convinsă că activităţile au fost benefice pentru elevii mei, a căror bucurie de a ieşi din 

sala de clasă şi de a zburda nestingheriţi pe plajă a fost evidentă şi sunt sigură că au reţinut mult mai 

uşor informaţiile pe care am vrut să le transmit având contact direct cu mediul despre care discutam. 

Sper ca acea bucurie să le rămână în amintire şi să o asocieze de fiecare dată cu mediul marin, pe 

care aş vrea să ajungă să îl îndrăgească şi să îl protejeze. 
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