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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

Simpozion al cadrelor didactice 

Secțiunile simpozionului: 

 Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor 

 Relaţia dintre  limbaj şi  realitate 

 Calitate şi creativitate 

 Abordare integrată 

 Creativitatea ca joc al inteligenţei 

 Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor 

Concurs de creații ale elevilor 

Pentru elevi, expoziția va fi organizată pe următoarele secțiuni: 

- Educație plastică; 

- Educație tehnologică; 

- Creații literare. 

Temele vor viza următoarele evenimente: 

- aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire; 

- aniversarea a 140 de ani de la alipirea Dobrogei la Regatul României; 

- aniversarea a 125 de ani de școală normală constănțeană. 

Perioada derulării: 19 februarie 2018 - 24 februarie 2018 

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

SIMPOZION NAŢIONAL 
 

24 FEBRUARIE 2018 
 

PROGRAMUL ZILEI 
 

Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța 
 

9.00 – Deschiderea festivă a simpozionului 

9.00 – 9.45 – Invitaţii  au cuvântul! 

 Reprezentantul Consiliului Judeţean 

 Reprezentantul Primăriei 

 Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa; 

 Reprezentantul Casei Corpului Didactic Constanţa;  

 Reprezentantul Facultăţii de Pedagogie și Științele Educației din Universitatea „Ovidius” 

Constanţa;  

 Reprezentantul Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța 

 Reprezentantul Școlii Gimnaziale Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 Reprezentantul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa; 

 Reprezentantul Asociației Generale a Învățătorilor din România; 

 Reprezentanții asociațiilor din Republica Moldova; 

 Reprezentantul Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni. 
 

10.00 – 13.00 

 Prof. Ecaterina Rupesac - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, 

Președintele AIÎC - „Prof. univ. dr. Olga Duțu - la aniversare, prin lansare de carte, 

Constanța culturală - 2017” 

 Prof. univ. dr. Olga Duţu- Constanţa  - „125 de ani de formare inițială a învățătorilor prin 

Colegiul Pedagogic din Constanța” 

 Lector univ. dr. Costin Șorici  - Universitatea „Ovidius” Constanţa - „Cum creăm inovatori 

cu ajutorul școlii?” 

 Prof. Daniela Lăudoiu, consilier superior pentru învățământul preșcolar și primar – Centrul 

Naţional de Evaluare şi Examinare – Evaluarea elevilor din ciclul primar din doi în 

doi ani – o prioritate pentru optimizarea procesului educaţional 

 Prof. Radu Dascălu, consilier superior pentru învățământul primar – Centrul Naţional de 

Evaluare şi Examinare – Evaluarea elevilor din ciclul primar din doi în doi ani – o 

prioritate pentru optimizarea procesului educaţional 

 Conf. univ. dr. Cristian Petre, Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației– Dialectici epistemice în analiza principiilor predării-învățării. 

Repere istorice; 

 Prof. Silvia Guzun, director- Gimnaziului „Nicolae Costin” Chișinău - Dezvoltarea 

profesională și personală a cadrelor didactice: probleme și soluții 

 Psiholog Mateian Rodica  și trainer Călin Mateian - Matte`s Way - Bullying-ul în școli 
 

Pauză de prânz 
 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 
 

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

creativ” cu lucrări ale elevilor 
               

Lucrările pe secţiuni 
 

14.00 – 16.00 – Lucrările pe cele  șase secţiuni 

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

 

 

 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I. N. ROMAN” CONSTANȚA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN” CONSTANȚA 

 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANȚA 

 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA 

 MATTE’S WAY 

 NEURON ENGLISH 

 TECHNOKIDS 

 ASOCIAȚIA CREATIVE HUMAN DEVELOPMENT 
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AU FOST ALĂTURI DE NOI: 

 

 

 

Consilier CNEE Radu Dascălu 

Consilier CNEE Daniela Lăudoiu 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 

Conf. univ. dr. Cristian Petre  

Lector univ. dr. Costel Șorici 

Prof. dr. Anamaria Ciobotaru 

Dr. Corina Apostoleanu  

Psiholog Mateian Rodica   

Prof. Călin Mateian  

Melina Iordache 

Prof. Viorel Dolha 

Prof. Doina David 

Prof. Constanda Moraru 

Prof. Silvia Guzun 
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Echipa de evaluare a lucrărilor elevilor: 

 

 

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Mariana Bucătari 

prof. înv. primar Elena Cușu 

prof. înv. primar Doina David  

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. Silvia Guzun 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Georgiana Oance 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Tatiana Scutaru 

prof. înv. preșcolar Șerbatiuc Simona 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Echipa de organizare a expoziției cu lucrările elevilor: 

 

 

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Mariana Bucătari 

prof. înv. primar Elena Cușu 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Doina David 

prof. înv. primar Silvia Guzun 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Georgiana Oance 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Tatiana Scutaru 

prof. înv. preșcolar Simona Șerbatiuc 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Echipa de organizare: 

 

 

Dr. Corina Apostoleanu  

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. dr. Anamaria Ciobotaru 

prof. înv. primar Elena Cușu 

prof. înv. primar Doina David 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Georgiana Oance 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Marilena Stancu 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 
24 februarie 2018 

Lucrări în plen 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Rupesac Ecaterina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Prof. univ. dr. Olga Duțu - la aniversare, prin 

lansare de carte, Constanța culturală - 2017 

2.  Duțu Olga prof. univ. 

dr. 

 Constanța  Constanța 

 

125 de ani de formare inițială a învățătorilor 

prin Liceul Pedagogic/ Colegiul Pedagogic din 

Constanța 

3.  Mateian Rodica psiholog Matte`s Way București   Bullying-ul în școli 

4.  Sorici Costin prof. univ. Universitatea „Ovidius” Constanța  Constanța Cum creăm inovatori cu ajutorul școlii? 

5.  Guzun Silvia director 

prof. 

Gimnaziul ”Nicolae H. 

Costin” 

Chișinău  R. Moldova   Dezvoltarea profesională și personală a 

cadrelor didactice: probleme și soluții                                                                                                                           

6.  Petre Cristian conf. 

univ. dr. 

Universitatea Ovidius 

Constanța 

Constanța  Constanța  Dialectici epistemice în analiza principiilor 

predării-învățării. Repere istorice 

7.  Dascălu Radu consilier 

superior 

învățămân 

tul primar 

Centrul Național de Evaluare 

și Examinare 

București  Evaluarea elevilor din ciclul primar din doi în 

doi ani – o prioritate pentru optimizarea 

procesului educaţional 

8.  Lăudoiu Daniela consilier 

superior 

învățămân

tul 

preșcolar 

și primar 

Centrul Național de Evaluare 

și Examinare 

București  Evaluarea elevilor din ciclul primar din doi în 

doi ani – o prioritate pentru optimizarea 

procesului educaţional 

- 



12 

 

Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

24 februarie 2018 
 

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

Moderatori:    Conf. univ. dr. Cristian Petre - Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Constanța 

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

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

  prof. înv. primar Tatiana Scutaru - Liceul Teoretic, Dragoș Vodă, Republica Moldova 
 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Mihai-Radu Liliana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Arta de a fi  profesor învățământ primar 

2.  Scutaru Tatiana  învățătoare Liceul Teoretic Dragoș 

Vodă 

Republica 

Moldova 

Competenţa managerială şi rolul cadrului didactic 

în stimularea şi formarea motivaţiei  învăţării 
3.  Gornea Anica prof. înv. 

preşcolar 

Grădiniţa „Steluţele Mării” Constanța  Constanța Copilul în lumea științelor sau cum satisfacem 

curiozitățile și nevoile de învățare ale copilului în 

perioada educației timpurii 
4.  Baciu Olivia Maria prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Radu 

Popa" 

Sighișoara Mureș Stima de sine 

5.  Atomei (Bâlă) 

Adina Georgiana 

profesor 

itinerant. 

profesor de 

sprijin 

CJRAE Constanța Constanța Elemente de management pedagogic al unei 

evaluări pentru învățare 

6.  Istrate Marioara prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Legătura grădiniţă – şcoală – familie - societate 

7.  Devletcea Ailin înv. Școala Gimnazială „Emil 

Gârleanu” 

Bărăganu Constanța Modele de intervenţie în managementul 

comportamentelor negative din clasa 
8.  Belia Vasile profesor Solotvino Zacarpatia Ucraina   

Profesorul  Gheorghe Opriș,  fiul  lui  Mihai Opriș 9.  Mihai Opriș profesor Solotvino Zacarpatia Ucraina  
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10.  Baciu Aurelia profesor Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Rolul cadrului didactic ȋn stimularea și ȋn 

formarea personalității elevilor 
11.  Odor Rodica Maria  Școala Gimnazială 

,,Spectrum" 

Constanța  Constanța Rolul cadrului didactic în formarea personalității 

elevului 
12.  Pîrvu Cristina profesor Școala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuși” 

Medgidia  Constanța Rolul cadrului didactic în prevenirea şi 

combaterea absenteismului şi insuccesului şcolar 
13.  Mateescu Liliana prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte ”H Darclée” Brăila  Brăila Stilul profesorului- amprentă în personalitatea 

elevului 
14.  Trefil Lenuța educatoare Școala Gimnazială „S.A. 

Esenin”  

Ghindărești Constanța Temeri și dificultăți anticipate asociate 

școlarizării. Perspective profesionale și parentale 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

24 februarie 2018 

 

Secțiunea nr. 2: RELAŢIA DINTRE  LIMBAJ ŞI  REALITATE 

Moderatori:     prof. înv. primar Georgeta Lungu - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia 

    prof. Daciana Călin - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța 

    prof. înv. primar Marioara Istrate - Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia 

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

 
 
Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Măntoiu Mihaela prof. Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Tipologia locuțiunilor verbale în limba română 

2.  Bradu Cornelia prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Comunicarea verbală și scrisă în perioada 

școlară mică 

3.  Babașcu Elena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța  

Consilierea școlară 

 4.  Turkoglu Serin prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța 

5.  Tǎnase Simona prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazialǎ ,,Fǎnuș 

Neagu” 

Brǎila Brǎila Încurajarea stimei de sine, condiţie pentru 

exprimarea creativǎ                                                           

6.  Tudorache Mihaela prof. Colegiul Național Pedagogic 

„Constantin Brătescu” 

Constanța  Constanța Metode interactive de predare a limbii 

franceze 

7.  Rogojină Cristina asist. drd. Universitatea „Ovidius” Constanța  Constanța Receptarea textului scris în româna ca limbă 

străină. nivelurile A1-A2 

8.  Popa Alina prof.  Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Ora de limba română – demers necesar în 

dezvoltarea personalității copilului 

9.  Gazi Cidem înv. Școala Gimnazială ,,Mihail 

Sadoveanu" 

Medgidia  Constanța   

Stimularea creativității elevilor în cadrul orelor 

de comunicare în orele de limba română la 

clasele I și a II-a 
10.  Neculae Petruta înv. Școala Gimnazială ,,Mihail 

Sadoveanu" 

Medgidia  Constanța  
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11.  Ciucă Fevronia prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța  

Stresul școlar, o realitate care nu trebuie 

ignorată 12.  Varsami Nicoleta prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța 

13.  Lungu Georgeta prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic `Callatis~ Mangalia Constanța Tehnici de comunicare 

14.  Tăbăcaru Janina prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa Constanţa Modalităţi de dezvoltare a potenţialului 

creativ al elevului 

15.  Călin Daciana prof.  Liceul cu Program Sportiv 

„Nicolae Rotaru”  

Constanța Constanța Când nu avem manuale potrivite școlilor 

profesionale...  
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

24 februarie 2018 

 

Secțiunea nr.3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 

 

Moderatori:   consilier CNEE Radu Dascălu 

           prof. Silvia Guzun - director Școala Gimnazială „Nicolae Costin” Chișinău 

           prof. înv. primar Ecaterina Rupesac - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, președintele Asociației Învățătorilor și  

                              Institutorilor Constănțeni 

           prof. înv. primar Liliana Iancu - Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Terziu Maria prof. înv. 

preşcolar 

Grădiniţa P. P. ,,Amicii” Constanța  Constanța  

Creativitatea la vârsta preşcolară 

2.  Şerbatiuc Simona prof. înv. 

preşcolar 

Grădiniţa P. P. ,,Amicii” Constanța  Constanța 

3.  Irimia Mariana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuși" 

Medgidia  Constanța Eficiența folosirii soft-ului educațional în 

predarea  numerelor    naturale  până  la  10 000  la 

clasa a III a 

4.  Şuteu Laura prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 11 

,,Dr. Constantin Angelescu” 

Constanţa Constanţa Folosirea TIC în orele de matematică și 

explorarea mediului 

5.  David Doina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Matematica, un joc 

6.  Nicolaev Mihaela profesor 

psiholog 

Colegiul National Pedagogic 

„Constantin Brătescu” 

Constanța Constanța Memoria prospectivă la școlarul mic 

7.  Botan Ecaterina profesor Şcoala Gimnazială nr 39 

”Nicolae Tonitza”, 

Constanța Constanța Modele de formare a competențelor cheie 

 

8.  Zamfir Liliana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială 

„Constantin Brâncuși” 

Medgidia  Constanța Munca pe grupe și influența ei asupra formării 

personalității copilului 



17 

 

9.  Oance Georgiana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Pregătirea inimii pentru învățare 

10.  Moraru Raluca prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic ,,Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna Constanța Parteneriatul familie - şcoală -comunitate, 

garanţie a susţinerii procesului instructiv-

educativ 11.  Rotaru Nina prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic,,Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna Constanța 

12.  Rupesac Ecaterina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Pregătirea elevilor pentru integrarea în cerințele 

actuale ale societății prin opționalul „De-a 

arhitectura” 

13.  Iancu Liliana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța Constanța Tehnici de învățare prin activități de grup 

14.  Gorgan Alina secretar Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Evaluarea elevului prin portofoliul personal 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

24 februarie 2018 

 

Secțiunea nr. 4: ABORDARE INTEGRATĂ 

Moderatori:    prof. dr. Anamaria Ciobotaru - Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța 

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

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

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

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Dăscălaşu Mariana   prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi’’ 

Năvodari Constanţa  

Abordarea de tip integrat a conținuturilor 

învățării 

 
2.  Suță Maria                                                          prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi’’ 

Năvodari Constanţa 

3.  Nicolescu Mihaela 

Elena 

institutor Școala Gimnazială Spectrum Constanța  Constanța Abordarea de tip integrat a conținuturilor 

învățării 

4.  Băltărețu Peicu 

Veronica 

învățătoare Liceul Tehnologic „Ion 

Podaru” 

Ovidiu Constanța Abordarea integrată. Repere doxografice și 

posibilități aplicative 

5.  Badiu Iuliana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Istoria pe înțelesul copiilor 

 

6.  Ochiuleț Cristina prof. înv. 

primar 

Liceul cu Program Sportiv ” 

Nicolae Rotaru” 

Constanța  Constanța  Adaptarea școlară- parte din procesul de 

adaptare socială 

7.  Pantea Ionica prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic Murfatlar  Constanța LAPBOOK-ul, metodă educațională 

interactivă și practică pentru copiii creativi 

8.  Ion Maria Mirela prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 3  Mangalia Constanța Predare integrată – zebra cu puncte 

9.  Zlatcu Tincuţa prof. înv. 

preşcolar 

Grădiniţa “Steluţele Mării” Constanța  Constanța Tehnici, strategii şi metode utilizate în cadrul 

învăţării experienţiale la nivelul preşcolarilor: 

exemple de bune practici 

10.  Omer Birsen înv.  Școala Gimnazială 

„Spectrum” 

Constanța  Constanța Creativitate şi inovaţie la clasa pregătitoare 
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11.  Mareș Crina   bibliotecar Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța  

Centenarul Marii Uniri pe înțelesul copiilor din 

clasele primare 

 
12.  Moraru Constanda prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța 

13.  Ciobotaru Anamaria prof. dr. Colegiul Național Pedagogic 

„Constantin Brătescu”  

Constanța  Constanța Transdisciplinaritatea - necesitate a lumii 

contemporane 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

24 februarie 2018 

 

Secțiunea nr. 5: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 

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

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

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

       prof. înv. primar Sultana Della - Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Anghelescu” Constanța 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Zamfir Eugenia prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 12 „B. 

P. Hasdeu” 

Constanța Constanța Alternativa educaţională STEP BY STEP: 

Întâlnirea de dimineaţă – cadrul optim pentru 

creativitate şi inovaţie 

2.  Dobre Maria 

Cristina 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Prof. 

Emil Negoiță” 

Miroși Argeș  Creativitatea ca joc al inteligenței 

3.  Ene Georgiana 

Daniela 

înv.  Școala Gimnazială 

„Spectrum” 

Constanța  Constanța  

Creativitatea ca joc al inteligenței 

 4.  Molomer Sena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială 

„Spectrum” 

Constanța  Constanța 

5.  Georgescu Manuela prof. înv. 

primar 

Scoala Gimnazială nr. 3 

“Ciprian Porumbescu” 

Constanța Constanța Dezvoltarea durabilă,  rezultat  al  dezvoltării 

creativităţii prin joc 

6.  Dragomir Mariana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 3  

 

Mangalia Constanța Dezvoltarea gândirii creatoare la orele de 

matematică în ciclul primar 

7.  Stancu Marilena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Evoluția afectiv- motivațională, procese 

integrate în învățare, dezvoltarea personalității  

8.  Miron Ifrim Paula  educatoare Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Albă ca Zăpada” 

Fetești Ialomița  Formarea abilităților specifice gândirii laterale. 

Studiu de caz 

9.  Della Sultana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 11 

,,Dr. Constantin Angelescu” 

Constanţa Constanţa Formarea competențelor de bază: citit- scris, 

socotit 
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10.  Radu Mihaela - 

Denisia 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 3  

 

Mangalia Constanța Gândire critică și matematică la ciclul primar 

11.  Comănici Mihaela prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Predarea ca o poveste 

12.  Cușu Elena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 7 

,,Remus Opreanu” 

Constanţa Constanţa Tehnici de lucru în activitățile AVAP 

13.  Todirică Alina 

Georgiana 

prof.  Scoala Gimnaziala Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța  

Proiecte creative pentru comunitate 

 14.  Manea Marioara prof.  Școala Gimnaziala Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța 

15.  Nuţu Monica Oana prof.dr. Liceul Tehnologic,,Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna 

 

Constanța  

Promovarea proiectelor cu finanţare externă-

ţinta strategică a managerului şcolar 

 
16.  Rotaru Nina prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic,,Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna Constanța 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

24 februarie 2018 

 

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

 

Moderatori:   consilier CNEE Daniela Lăudoiu 

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

          prof. înv. primar Mariana Bucătari - Gimnaziul Cuhnești, Republica Moldova 

           prof. Florina Zecheru - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 
Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Palasca Simona prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.30 

,,Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Activitățile extracurriculare la clasa 

pregătitoare. Exemple de bune practici 

2.  Hanga Daniela prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială 

„Spectrum” 

Constanța  Constanța Bune practici în formareaparteneriatelor școlare

 și implicarea comunitară în  

învățământul preuniversitar 

3.  Tănase Gabriela prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „Mihai 

Viteazul” 

Brăila  Brăila  Decembrie – magie, bucurie! Proiect 

interdisciplinar 

4.  Bucătari  Mariana înv. Gimnaziul Cuhnești Raionul 

Briceni,  

Republica 

Moldova 

Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor 

elevilor prin intermediul metodei proiect 

5.  Danciu Angelica prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 8 Constanța Constanța Educaţia nonformală. Activităţi la clasa 

pregătitoare şi clasa I 

6.  Gradinaru Anca 

Livia 

 

prof. înv. 

primar 

LPS ,,Nicolae Rotaru" 

 

Constanța  Constanța Importanta activităţilor extraşcolare în 

învăţământul preuniversitar 

7.  Zecheru Florina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Invățare prin acțiune și descoperire în cadrul 

activităților extracurriculare 

8.  Seidamet Cidem prof. înv. 

preşcolar 

G.P.P. “Steluțele Mării” Constanța  Constanța Modalități și forme de organizare a activităților 

extracurriculare în grădiniță 
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9.  Adam Paula 

Cleopatra 

prof. înv. 

primar 

Șc. Gimn. ,,C.D.Aricescuˮ Câmpulung Argeș Proiect educativ extracurricular ,,Moștenitoriiˮ 

- drumul dezvoltării culturale a elevilor 

10.  Donosă Carmen-

Margareta 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Mihai 

Viteazul” 

Galați Galați Proiect interdisciplinar: „Și eu mănânc 

sănătos!”  

11.  Olteanu Camelia prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic “I. C. 

Brătianu” 

Nicolae  

Bălcescu 

Constanța Rolul activităților extracurriculare în educația 

părinților 

12.  Stoica Tatiana prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic “I. C. 

Brătianu” 

Nicolae  

Bălcescu 

Constanța Rolul activităților extracurriculare în 

învățământul primar 

13.  Deonise Corina prof. Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni Argeș Rolul activităților extracurriculare în învățământul 

primar 

Rolul proiectelor educaţionale internaționale 

în dezvoltarea culturală a elevilor 

14.  Tănase Ileana prof. Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni Argeș 

15.  Bușila Ina înv. IPLT „Principesa Natalia 

Dadiani” 

Chișinău Republica 

Moldova 

Strategii de organizare a activităţilor 

extraşcolare în formarea şi dezvoltarea 

culturală a elevilor din învăţământul primar 16.  Devder Daniela înv. IPLT „Principesa Natalia 

Dadiani” 

Chișinău Republica 

Moldova 

17.  Guzun Silvia prof. 

director 

Școala Gimnazială „Nicolae 

Costin” 

Chișinău Republica 

Moldova 

Proiect educațional „Centenarul Unirii” 
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LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLEN 
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PROF. UNIV. DR. OLGA DUȚU - LA ANIVERSARE, 

PRIN LANSARE DE CARTE, CONSTANȚA CULTURALĂ - 2017 

 
Prof. Ecaterina Rupesac 

 Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

Președintele Ascoiației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni  

 

 

Cine este Olga Duțu? 

Profesor doctor universitar Olga Duțu este un om al școlii constănțene. Un om de o deosebită 

finețe, care va rămâne în istoria învățământului constănțean și național. 

Ne mândrim că este un membru activ al Ascoiației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni, care 

ne-a încântat cu prezentările domniei sale la toate edițiile simpozionului, astăzi fiind la a XI-a ediție. 

Am cunoscut-o în calitate de profesor de limba și literatura română la Liceul Pedagogic din 

Constanța în anul 1969, când am început cursurile de formare inițială în meseria pe care am urmat-o cu 

mare dăruire, de învățător. Nu am avut-o ca profesor la clasă, dar am cunoscut-o prin munca pe care o 

desfășura cu elevii altor clase, prin rezultatele elevilor pe care-i coordona. 

Peste ani este director al Liceului Pedagogic din Constanța, apoi inspector școlar general al 

Inspectoratului Județean Constanța, un inspector valoros, creativ, exigent, dar cu mare iubire față de 

oameni. Dovada omului din inspectorat o constituie relațiile după plecarea domniei sale din ISJ. 

Dorința de a ridica permanent calitatea învățământului constănțean, este inițiatorul Universității 

„Spiru Haret” din Constanța, unde își desfășoară activitatea ca profesor universitar, fiind  decanul 

acestei instituții de învățământ, până la ieșirea la pensie. 

Pasiunea de a scrie, de a învăța pe cei din jurul său și de a lăsa generațiilor viitoare amintiri 

despre oameni de cultură și artă din Dobrogea șidespre  locuri dobrogene s-a finalizat cu apariția unui 

număr mare de materiale didactice, științifice, filologice, istorice etc. Noi, dascălii, am putea aminti 

câteva dintre ele, care ne-au ajutat în desfășurarea activităților didactice: „Note de lectură”, 

„Dezvoltarea comunicării orale la copii”, „Didactica limbii române și comunicării în ciclul primar”,  

„Exerciții ortografice”,  „Stropi de rouă”, „Retorică. Pagini alese”, „Exerciții și teste ortografice”, 

„Nevoia de dialog”, „Limba română contemporană. Fonetică, ortografie, lexicologie”, „Limba română 

contemporană”, „Literatura română și literatura pentru copii”, „Mărturii la centenar”. 

Astăzi, când doamna prof. universitar se apropie de onorabila vârstă de 80 de ani, marcăm 

lansarea, în cadrul Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni, a volumului „Constanța 

culturală - 2017”. 

”Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. (Immanuel Hant) deschide 

volumul „Constanța culturală - 2017”, care este un buchet de interviuri prin care se subliniază 

activitatea culturală a Constanței.  

Volumul cuprinde nouă capitole. Cu abilitatea unui metodist, pregătește minuțios întrebările 

pentru fiecare personalitate a Constanței, astfel încât să scoată în evidență evenimentele importante din 

viața orașului nostru: 2000 de ani de la trecerea în neființă a marelui Publius Ovidius Naso, 100 de ani 

de la victoria Armatei Române de la Mărășești, 60 de ani de existență a Teatrului Național de Operă și 

Balet din Constanța, 70 de ani ar fi avut și Teatrul Fantasio, care a fost desființat în 2005, 65 de ani de 

existență a Teatrului de Stat din Constanța, 40 de ani de la înfrățirea municipiului Constanța cu 

Yokohama, 25 de ani de Alianță Franceză; 
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Îi răspund cu înaltă prețuire: Ștefan Cucu- profesor universitar, membru al Uniunii Scriitorilor 

din România, Cristina Tamaș - profesor universitar la Universitatea „Ovidius” Constanța, decanul 

Facultății de Litere, Doina Păuleanu - prof. dr., director al Muzeului de Artă Constanța, Corina 

Apostoleanu - director al Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța, Costin Scurtu, Stela Cocârlea, 

Lucian Iancu, Aurel Lăzăroiu, Vasilica Mitrea, Laura Văceanu etc. 

Vom răspunde prezent oricărei invitații lansate de doamna prof. univ. Olga Duțu, așa cum o face 

și doamnia sa. 

La mulți ani, stimată doamnă! Să ne trăiți pentru a ne încânta cu lucrările dumneavoastră! 
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COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC  

„CONSTANTIN BRĂTESCU“ CONSTANȚA - 125 ANI 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 
 

 

Împlinirea celor 125 de ani de la înființarea Școlii 

Normale din Constanța, anticipează cea mai mare sărbătoare 

a poporului român și anume Centenarul Marii Uniri, de la 1 

Decembrie 1918.  

Voi evoca cele mai importante momente din evoluția 

școlii de învățători și educatoare, de la malul Pontului Euxin, 

aducând un cald omagiu colegului nostru Dumitru Păcuraru, 

autorul monografiei Un secol de învățământ pedagogic la 

Constanța. Istoricul Școlii Normale „Constantin Brătescu“ 

din anul centenarului, 1993, când am alcătuit și am publicat 

volumul Mărturii la Centenar (1893-1993), care conține 

interviurile cu 62 de cadre didactice și absolvenți ai școlii 

noastre.  

În contextul favorabil al unirii Dobrogei cu țara, în 24 

noiembrie 1878, organizarea administrativă a regiunii va 

rezolva și problema învățământului în limba română. Primul 

prefect Remus Opreanu va numi și primul revizor școlar, în 

persoana lui Ion Bănescu (născut în 1851), licențiat în litere 

și drept, care la numai 27 de ani va înființa școli primare și 

va lansa ideea înființării unei Școli Normale la Constanța, 

pentru pregătirea învățătorilor, propunere susținută de ministrul Instrucțiunii Publice, V.A. Urechea, 

prin ordinul 11446 din 22 octombrie 1893, în temeiul căruia se înființează 6 clase de învățător, cu 

durata cursurilor de 6 ani. Ion Bănescu va începe anul școlar cu 8 cadre didactice, personal pentru 

bucătărie și internat, cu două clădiri de pe actuala strada Constantin Brătescu. E adevărat că o astfel de 

școală apărea în Dobrogea cu o întârziere de 80 de ani față de prima preparandie, școală de pregătirea 

personajului didactic, la Arad, în 15 noiembrie 1812, într-un imperiu care prețuia educația și cultura. 

Am fost eleva acestei școli în perioada 1947-1952. 

În timpul vizitei Regelui Carol I la Constanța, Ion Bănescu va fi distins cu ordinul Meritul 

cultural, clasa I, iar o stradă din centrul orașului îi poartă astăzi numele.  

Se schimbau și atunci guverne și ministrul Instrucțiunii Publice, Petru Poni va semna ordinul de 

desființare a Școlii Normale și de înființare a Liceului „Mircea cel Bătrân“, la 1 septembrie 1896, 

beneficiind de corpul profesoral și sediile Școlii Normale.  

În 1911, Ion Bănescu devine primar al Constanței și va reuși reînființarea Școlii Normale la data 

de 23 august 1912, sub direcția lui Ilie Ghibănescu.  

Între 1916-1918 sunt bombardate rezervoarele de petrol din port, clădiri importante din oraș. În 

sediul Școlii Normale se instalează spitalul de campanie și troița din curtea școlii amintește de 

victimele din rândul profesorilor și normaliștilor, în războiul de reîntregire a țării.  

Directorului Onoriu Mironescu îi revine misiunea refacerii localului devastat al școlii și în 

februarie 1919 reîncep cursurile cu 10 profesori și 14 normaliști. 



30 

 

Din anul școlar 1919-1920 se înființează Școala Comercială.   

Constantin Brătescu a înființat Societatea Dobrogea, revistele Arhiva Dobrogei (1919), Analele 

Dobrogei (1920). A fost profesor și decan la Universitatea din Cernăuți (1924), membru al Academiei 

Române (1935), autor al unor lucrări științifice (57), poezii, traduceri, recenzii.  

C. Brătescu moare în 1945, la 63 de ani (1882-1945) și în memoria marelui cărturar am înființat 

Societatea Culturală Științifică „Constantin Brătescu“ și am propus numele său Colegiul Național 

Pedagogic „Constantin Brătescu“.  

Deși Școala Normală de Băieți a pregătit între 1921-1930, 378 de învățători pentru toate școlile 

rurale, în anul 1930 va fi iar desființată. Monografia școlii a reținut bogata activitate culturală a cercului 

de teatru, de muzică și cor, folclor, de sport și excursiile cu trenul organizate de Onoriu Mironescu și 

numeroși diriginți, în toată țara, tradiție care s-a păstrat și după război.  

Tot din cauza crizei economice (1929-1933), în 1930 se va desființa și Școala Normală de Fete, 

înființată în anul școlar 1918-1919, din ordinul premierului Ion I.C. Brătianu, prima directoare fiind 

Olimpia Duma, până în anul 1929.  

În anul 1933, școala Normală de Fete reia cursurile în sediul de pe str. Scarlat Vârnav, unde va 

rămâne până în anul 1938. Din anul școlar 1934-1935 s-a trecut la durata de 8 ani a învățământului 

pedagogic, cu obligativitatea găzduirii în internat. 

În august 1938 va fi desființată și această școală.  

În anul 1928 s-au sărbători 50 de ani de viață românească în Dobrogea, integrată în trupul țării, în 

cadrul ceremoniilor naționale organizate de Tinerimea română. 

După perioada de maximă înflorire economică, socială, culturală din 1933-1938, urmează odată 

cu încheierea războiului, epoca de bolșevizare, rusificare și comunizare a țării.  

Legea învățământului din 1948 stă la baza reorganizării învățământului românesc.  

În 1949 se înființează Școala Pedagogică de Învățători Constanța (SPIC) cu durata de 4 ani, 

absolvenții urmând să alfabetizeze și populația, care în 1948 înregistra 21% analfabeți.  

Prima directoare a SPIC a fost profesoara de istorie Ecaterina Elisabeta Drăgan, care va organiza 

concursurile de admitere la profilurile învățători și educatoare. În 1953 sunt repartizați 63 de învățători 

și în 1954 25 educatoare. În 1957 se mută în localul din strada Răscoalei, sediul grădiniței fiind ocupat 

de comandamentul rusesc, instalat și în localul Liceului „Mircea cel Bătrân“.  

După retragerea rușilor în 1958, vor reveni în vechea clădire grădinița de aplicație, se vor 

amenaja noi săli de clase, laboratorul OSP, iar în 1982 se vor amenaja cele două amfiteatre.  

Un merit deosebit l-au avut directoarele E.E. Drăgan (1949-1953), Lucia Șelaru (1954-1956), 

Lucia Rivalet (1956-1959), Elena Lungu (1959-1960).  

Liceul va reveni la durata de 4 ani, notarea de la 1 la 10, trimestrele în structura anului școlar, 

reducerea numărului de ore de limba rusă, se introduc programe analitice și manuale noi. 

Se înființează și Institutul Pedagogic de 2 ani, cursuri de zi și fără frecvență, pentru pregătirea 

unui număr mai mare de învățători și educatoare. Astfel vor fi repartizați 325 absolvenți.  

În 1963 SPIC va fi lichidată. 

Directorul Suciu Horea va organiza activitățile din cămin, cluburi, activitățile sportive, de muncă 

patriotică și inaugurarea noului local în 1968.  

Între anii 1966-1979 Liceul Pedagogic va avea durata de 5 ani.  

Între anii 1981-1989, deși se organizau examene pentru treapta a II-a, acesta era formal, numărul 

claselor a X-a și a XI-a fiind egal.  

În 1977, când din 23 de licee de artă, la nivelul țării, au mai rămas 6, clasele de artă au fost 

transferate la Liceul Pedagogic până în 1981, încheindu-se activitatea cu ultimii absolvenți ai acestui 

profil.  
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Între 1980-1990 se reduce numărul claselor cu profil pedagogic și se menține liceul completând 

efectivele cu clase cu profil filologie-istorie și industrie ușoară.  

Din anul 1979 se înființează Centrul de perfecționare a învățătorilor și educatoarelor din județele 

Constanța și Tulcea, cursuri de care au beneficiat între 1979-1992 peste 5.000 de cadre didactice.  

Centrul logopedic interșcolar a oferit servicii unui efectiv de 103.000 copii.  

În anul 1983, din 40 de licee pedagogice, la nivelul țării, vor rămâne 22, printre acestea fiind și 

Liceul Pedagogic din Constanța, cu sprijinul Inspectoratului Școlar, pe care îl conduceam și Rodica 

Leonte va transforma radical școala, într-un liceu de elită, apreciat de Ministerul Educației și 

Învățământului cu prilejul aniversării a 90 de ani de existență a școlii.  

Activitatea cultural-științifică în cercurile științifice a stimulat succesele la olimpiadele școlare. 

Coordonarea s-a realizat prin Societatea Cultural - Științifică „Constantin Brătescu“ pe care am 

înființat-o în 1990, propunând numele savantului și pentru Colegiul Național Pedagogic „Constantin 

Brătescu“. Timp de 10 ani am stimulat creația literară a elevilor prin publicarea celor mai valoroase 

creații în revista Ecouri (1969-1979), premiată și la nivel național.  

În ianuarie 1990 adunarea generală a cadrelor didactice a ales noua conducere: prof. Ecaterina 

Daba, director și Constantin Vitanos, director adjunct. 

În cei 100 de ani de la întemeierea Școlii Normale, au fost pregătite 3.715 cadre didactice, din 

care 2.915 învățători și 900 educatoare.  

În ultimii 25 de ani, 1993-2018, Liceul Pedagogic, la Centenar, a devenit Colegiul Național 

Pedagogic „Constantin Brătescu“, condus în 1993-1997 pe prof. Ecaterina Daba, în 1997-2006 de prof. 

Constantin Vitanos și din 2006 până în prezent de prof. dr. Anamaria Ciobotaru. Profilul Colegiului a 

suportat modificări, după înființarea colegiilor și facultăților de profesori pentru învățământul preșcolar 

și primar, fiind preluată de către Universitatea „Ovidius“ dar și perfecționarea cadrelor didactice din 

învățământul general. La Colegiul Pedagogic s-au pregătit instructori animatori și instructori pentru 

activități extracurriculare. 

Clasele cu profil filologic au fost transferate la noul Liceu „George Călinescu“ și au apărut noi 

profiluri: matematică-informatică intensiv, filologie bilingv (limba engleză), științe sociale și în prezent 

a reapărut și profilul învățători-educatoare cu continuarea pregătirii pedagogice și la Universitate. 

Colegiul își păstrează imaginea de școală de prestigiu, datorită continuării bunei tradiții de 125 de ani.  

M-a bucura faptul că revista pe care am lansat-o în anii `70, apare și astăzi, semestrial, în condiții 

grafice remarcabile.  

Acest sfert de veac a adus deschiderea externă a Colegiului prin vizite și schimburi de delegații și 

de experiență cu țări europene.  

Maturizarea profesională a corpului didactic s-a exprimat și prin cercetarea științifică valorificată 

în teze pentru gradul I și doctorat, publicarea acestora și circulația lor. În calitate de director adjunct 

până în 1997 și apoi de director, Constantin Vitanos a lansat câteva volume importante: cu Ștefan 

Lascu, Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu“. Valori ale civilizației românești dobrogene, în 

1993, cu prilejul Centenarului Colegiului și a 115 ani de la integrarea Dobrogei în statul român. 

Volumul cuprinde peste 30 de studii, comunicări, articole ale istoricilor constănțeni și ale cadrelor 

didactice ale Colegiului. În anul 2003, același C. Vitanos realizează bilanțul unui deceniu de la 

Centenar în volumul Contribuții la înălțarea României de la mare. 

Deschiderea europeană a Colegiului este ilustrată și de volumul din 2005 Educație pentru 

cetățenie europeană, toate volumele amintite oferind cuprinsul și scurte rezumate în limbile engleză și 

franceză. Informații utile cu privire la nominalizarea cadrelor didactice și a personalului nedidactic, dar 

și a elevilor din fiecare clasă, sunt urmate de numeroasele diplome obținute de Colegiu și elevi la 

numeroasele concursuri, olimpiade și confruntări regionale și naționale.  
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Din 1993, titularizările de Școală Normală, Liceul Pedagogic vor rămâne istorie, căci Centenarul 

a înscris-o în rândul Colegiilor, cu ofertă educațională completă: învățământ preșcolar, primar, 

gimnazial (1998), an pregătitor, liceu vocațional, pedagogic, teoretic, postliceal. Din 1998 și an 

pregătitor de limba română pentru elevi străini.  

Colegiul asigură pregătirea continuă a cadrelor didactice specializate pentru învățământul primar 

și preșcolar și a maiștrilor la nivel comunitar și național.  

Din anul 2012 Colegiul oferă programe educaționale pentru imigranți și refugiați.  

Am urmărit cu atenție istoria zbuciumată a școlii noastre, cu înființări, întreruperi datorate 

războaielor, desființări, modificări ale profilului de bază, cel pedagogic și trebuie să fim recunoscători 

unor ctitori de talia profesorului Ion Bănescu, a prof. univ. academicianul Constantin Brătescu, prof. 

Onoriu Mironescu, prof. Elisabeta Ecaterina Drăgan, prof. Horea Suciu, prof. Viorica Dinescu, prof. 

Rodica Leonte, prof. Ecaterina Daba, prof. Constantin Vitanos și prof. dr. Anamaria Ciobotaru.  

Am comparat destinul zbuciumat al acestei școli cu cel al Liceului astăzi Colegiul Național 

„Mircea cel Bătrân“ care din 1896, preluând cadrele didactice și sediile Școlii Normale desființate, și-a 

păstrat până astăzi profilul de liceu teoretic, cu modernizările impuse de evoluția firească a 

învățământului românesc și european.  

Istoria familiei mele s-a împletit și cu istoria primului liceu constănțean, deoarece între anii 1920-

1929, doi frați ai tatălui meu și un văr, Constantin și Nicolae Topor, Nicolae Mărgineanu au absolvit 

Școala Normală din Constanța și au fost învățători și directori de școli până la pensionare. Am fost 

profesoară între anii 1969-1979, în ultimul an și director al acestui liceu și a fost cea mai bogată 

perioadă în dezvoltarea profesională și în pregătirea claselor de învățătoare și educatoare, fiind și 

diriginta clasei a XII-a A, care sărbătorește în acest an, 2018, 40 de ani de la absolvirea liceului. 

Copiii mei, Tiberiu și Mugurel, au frecventat cursurile grădiniței și ale școlii de aplicație, din 

cadrul Liceului Pedagogic. Prima mea nepoată, Alexandra, a fost copilul Colegiului, de la grădiniță 

până în clasa a XII-a, când a părăsit această lume, dar Premiul de fidelitate, care îi poartă numele, este 

acordat anual celui mai bun absolvent, care a beneficiat de toate treptele instruirii în acest liceu. 

Volumele Mărturii la centenar (1993) și Mărturii la aniversare (2018) rămân, în timp, dovezi ale 

iubirii mele necondiționate pentru acest sfânt locaș de cultură. 

Mă înclin cu recunoștință în fața elevilor, părinților și cadrelor didactice din primul liceu 

dobrogean, care a asigurat nu numai alfabetizarea populației dobrogene, dar și ridicarea nivelului 

cultural al tuturor comunităților rurale și urbane, alături de preoți și biserică. 

Urez școlii noastre dragi secole de plămădire a generațiilor următoare, în spiritul românismului, 

al conviețuirii pașnice cu toate minoritățile, asigurând fundamentul cultural al dobrogenilor, căci, așa 

cum spunea Octavian Paler, „Fără suflet, o țară moare. Sufletul îl reprezintă cultura.“ 
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ A CADRELOR 

DIDACTICE: PROBLEME ȘI SOLUȚII 
                                                  

                                         Silvia Guzun,  

                                                                                       directoare, profesoară,  

                                                                                      Grad managerial și  didactic  Întâi,   

                                                          Gimnaziul ”Nicolae H. Costin”,  Chișinău, R. Moldova   

 

                                                                                                                     

Dezvoltarea profesională este un proces complex de pregătire, pentru o activitate de muncă care 

nu se încheie odată cu terminarea studiilor, ci continuă pe parcursul întregii vieți și care presupune fie 

dobândirea de noi cunoștinte și abilități în calificarea pe care o persoana o posedă deja, fie o 

recalificare.  

Conceptul de formare definește ”o acțiune socială vitală esențială, care integrează, între altele, 

educația, instrucția de învățământ fără a se reduce la acestea”. Evoluția sa integrează trei momente 

semnificative din perspectiva teoriei și a managmentului educației:  

        - Formarea înțeleasă în sensul pedagogiei aristotelice, care evidențiază rolul formei de 

impuls exterior al activității; 

- Formarea înțeleasă în sensul pedagogiei clasice, care evidențiază importanța pregătirii 

profesionale inițiale, prelungite până la nivelul educației adulților; 

- Formarea înțeleasă în sensul pedagogiei moderne și postmoderne, care evidențiază importanța 

integrării pregătirii socio-profesionale complexe, inițiale și continue, la nivelul unor modele strategice 

specifice educației permanente (1, pag. 181). 

Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice angajează două acțiuni complementare: o 

acțiune de înnoire și perfecționare a practicilor profesionale prin actualizarea cunoștințelor însușite în 

timpul formării inițiale și o acțiune care vizează reorientarea profesională prin noi competențe validate 

inclusiv, prin obținerea unor diplome. Prin urmare, pentru formarea aptitudinilor necesare practicii 

profesionale, pentru acumularea unei experiențe didactice,  pentru ca să fim competitivi trebuie să 

acordăm atenție dezvoltării noastre profesionale sau formării profesionale continue. 

Conform Codului Eucației, dezvoltarea profesională a personalului didactic, ştiinţifico-didactic, 

ştiinţific şi de conducere este obligatorie pe parcursul întregii activităţi profesionale şi se reglementează 

de Guvern. 

Dezvoltarea profesională a personalului didactic ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere este 

realizată în prezent printr-o diversitate de forme alese la nivelul învățământului universitar și a altor 

instituții de formare continuă, de alți prestatori de servicii educaționali în baza unor programe de 

formare profesională acreditate, prin: 

 a) stagii de formare profesională în instituţii de învăţământ şi cercetare sau organizaţii acreditate 

din ţară şi de peste hotare; 

 b) participare, ca parteneri, la proiecte educaţionale şi/sau de cercetare naţionale şi 

internaţionale; 

 c) participare cu comunicări şi/sau lucrări la conferinţe, seminare, simpozioane, expoziţii 

naționale și internaţionale. 

În cadrul formării profesionale continue realizate prin stagii/cursuri, în instituţiile  de învăţământ 

şi cele  acreditate, cadrele didactice din învăţământ pot obţine credite de dezvoltare profesională. 

Obiectivele acestor cursuri/stagieri fiind, dezvoltarea individului prin achiziționarea de noi competențe 
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(didactica disciplinii și, inițierea/consolidarea noilor tehnologii), pentru a spori calitatea învățării în 

rândul elevilor. 

 Un rol important  în formara profesională îl are aplicara avantajelor personalului în vederea 

selectării celor mai bune practici didactice. Pentru aceasta este nevoie de:  

- identificarea necesităților personalului; 

 - de oferire a posibilității de a acumula experiență pedagogică și oportunități de avansare 

profesională, 

- de transformare a dezvoltării profesionale într-un drept și o obligație a personalului, dar și într-o 

responsabilitate a managerului școlar 

- de creare a unui climat favorabil pentru asigurarea continuității profesionale.     

Formele de organizare a formării continue din învățământ, de fapt încep în instituție prin 

realizarea: 

a) seminarelor teoretico- practice și psihopedagogice;  

      b) schimburi de experiențe pe problemele de specialitate și psihopedagogice la nivel 

institutional: interasistențe, ore publice, conferințe didactice, dezbateri didactice; cercetare a unei 

probleme pedagogice, cercetarea de noi inovații pedagogice. 

Aceste activități ne ajută să acumulăm cunoștinte suplimentare utile pentru procesul de predare- 

învățare – evaluare, să ne îmbunatățim abilitațile existente  să obținem deprinderi și competențe noi, să 

acumulăm cunoștințe suplimentare ce ne vor fi utile mai târziu. 

Dezvoltarea profesională este strâns legată de dezvoltarea personală. Creșterea profesională în 

cazul unei dezvoltări a personalului, desfășurată în școala și bazată pe contextul particular al acesteia, 

existența unor zile speciale, rezervate activităților de perfecționare profesională, precum și a unor 

scheme de apreciere, începe să genereze strategii și practici mai bune de dezvoltare a personalului (3, 

pag130). Aceste două componente sunt acțiuni  continue  de schimbare în mai bine a fiecaruia dintre 

noi, prin care ne putem îmbunătăți calitatea vieții, relațiile, sănătatea,  cariera, nivelul de spiritualitate. 

Sunt necesare însă niște eforturi pentru a conștientiza ce anume trebuie îmbunatațit, ce abilități și 

comportamente noi să deprindem, pentru ca activitatea noastră profesională să meargă în direcția 

dorită. Perfecţionarea şi dezvoltarea este abia atunci eficientă, dacă noile cunoştinţe şi calificări/ se 

regăsesc în lucrul zilnic, în expeiența zi de zi, dacă administrtorii instutuției sunt orientați spre formarea 

cadrelor didactice.  

Prin urmare: Managerul școlar este responsabil de: 

- elaborara unei strategii în vederea formării continue a cadrelor didactice, el trebuie să cunoască 

nevoile fiecărui cadru didactic, să descopere punctele tari şi punctele slabe, în contextul  și specificul 

organizaţiei în care lucrează, din perspectiva formării lui profesionale;  

- realizarea unui plan de dezvoltare a propriilor angajați; 

-  să promoveze experiența avansată a cadrului didacic si s-o pună în valoare;   

- este dator să pregătească cadrele didactice prin formare și prin experiență; 

- să asigure condiții de dezvoltare profesională; 

- să sporească motivația cadrelor didactice pentru formare profesională continua; 

- trebuie să monitorizeze formararea profesională; 

- susținerea verbală a  personalului implicat în activități de dezvoltare, stimulare materială pentru 

inovații didactice în cadrul unităților școlare. 

Mă voi referi la experiența de formare personală/profesională a cadrelor didacice din instituția 

noastră:  

 

 



35 

 

Cum o facem? 

1. În condițiile când avem un buget anual negativ, iar la articolul Formare continuă avem doar o 

mie de lei MDL pentru toți angajații, realizăm  cursurile de  perfecționare obligatorii ca formă a 

dezvoltării profesionale – contra plată personală.  

2. Majoritatea cadrelor didactce, de mai mulți ani își fac cursurile de perfecționare, ca formă, 

online. Aceste cusuri sunt plătite la fel de către cadrul didactic, în mod privat. 

3. Cadrele didactice de la ciclul primar, în scopul formării lor profesionale, din perspectiva 

evaluării criteriale prin discriptoria fel, realizează cursuri plătite din bugetul personal, la Institutul de 

Științe ale Educației.   

În sensul asigurării calității dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, una din strategii, este 

dezvoltarea profesională/personală în baza parteneriatului intern și extern.  

Practici bune: 

Proiectul de parteneriat educaţional: „L. română o carte de vizită pentru Europa”, proiect 

iniţiat în anul 2005 cu Școala Generală nr. 11, George Tutoveanu din Bârlad, România. Proiect 

elaborat din ideea formării spiritului de cetăţean european cu o solidă identitate naţională și a 

schimbului de expeiență didactică între cadrele didactice. În timpul schimbului de vizite patru  cadre 

didactice au predat lecții publice la istorie și l. română. 

Proiectul educaţional „Dezvoltarea personalităţii copilului-rezultat al unui demers didactic 

creativ”, încheiat cu şcoala  nr. 28 ”Dan Barbilian”, Constanţa, coordonator Rupesac Ecaterina, 

prevede: Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi care să contribuie la dezvoltarea personală a 

elevului și a cadrului didactic prin demersuri didactice creative, și a activităţilor didactice între 

instituţii. Astfel, începând cu data de 25 februarie 2010, când 13 cadre didactice din instituția noastră 

au participat cu comunicări metodico-ştiinţifice pe diverse teme la Simpozionul cu genericul 

„Dezvoltarea personalităţii copilului-rezultat al unui demers didactic creativ”, și până în prezent, 

anual, cadrele didactice participă direct sau indirect la acest Simpozion. În plus, elevii din gimnaziul 

nostru participă online la concursul de creaţii literare, organizat de învăţătoarea şi preşedinta AGIRo, 

Constanţa, Ecaterina Rupesac. În luna  mai, 2015, în cadrul Conferinței Internaționale ”Unitate prin 

Diversitate”, care s-a desfășurat la Chișinău  profesoara Ecaterina  Rupesac a predat 2 ore publice în  

școala noastră - ed. economică și arta plastică, demonstrând că  nu există diferențe  de predare între 

cele două sisteme de învățământ. 

Proiectul educațional ”Sprijinim performanța”, încheiat cu liceul tehnologic, Sava  

Brancovici din or. Ineu, Arad, pentu o perioadă de 2 ani, presupune desfășurarea Atelierelor tematice 

de lucru, vizualizări de materiale/filme, dezbatere, etc. – legate de motivarea învățării. Proiectul  

contribuie la dezvoltarea relațiilor culturale dintre cadrele didactice și elevi de la ambele instituții, la 

promovarea valorilor naționale, europene, la promovarea educației incluzive. Acest  proiect a demarat 

la Chișinău timp de 9 zile. Cadrele  didactice din ambele instituții au valorificat un șir de activități cu 

impact pozitiv asupra reușitei școlare a elevilor din gimnaziul nostru:31.08.2016- 07,09.2016, intâlniri 

ale cadrelor didactice din România cu cadre didactice, elevi și părinți din gimnaziul ”Nicolae H. 

Costin”; 

- 01.09.2016 - Careul solemn dedicat inceputului anului școlar. Desfășurarea primei ore tematice 

în tandem “Moldova la cea de a 25 aniversare de la Proclamarea Independenței R. Moldova”, punerea 

accentului pe valorile europene; 

 - 02.09.2016 -06.09.2016 - Predarea conținuturilor curriculare la diverse discipline școlare de 

către cadrele didactice din Gimnaziul ”Nicolae H. Costin” și din România; 

 - 07.09.2016 - Ateliere de lucru, vizualizări materiale/filme, dezbateri, în scopul formării competenței 

de învățare; Activități  de totalizare a Proiectului „Sprijinim performanța”. 
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Proiectul de parteneriat educațional transfrontalier între Școala Gimnazială ”Mihai 

Kogălniceanu”, Dorohoi, România și Gimnaziul ”Nicolae H. Costin” are ca sop, de a pune în legătură 

profesorii din ambele școli care să poată astfel să-şi aducă în prim plan exemplele de bună practică şi, 

de asemenea, să lucreze în echipă, chiar aflați la distanța în scopul ridicării profesionalismului și a  

stimulării schimbului de experienţă pozitivă pe probleme de didactică la diverse discipline 

școlare. Astfel, în data de 23 noiembrie, 2015, 43 cadre didactice de la Casa Corpului Didactic din 

Dorohoi au efectuat un schimb de expeiență - asistare /predare în tandem a conținuturilor curriculare la 

clase, cât și desfășurarea ședinței Cercului Pedagogic în instituția noastră. În procesul de dezbateri, 

cadrele didactice au preluat un schimb de experiență didactică cu referință la ceea ce presupune 

activitatea Cercului Pedagogic, în România și ce presupune activitatea Comisiei Metodice, în R. 

Moldova, care sunt cele mai eficiente strategii didactice de predare/învățare, etc.    

În prezent, lucrăm la un proiect care vizează schimbul de experiență a cadrelor didactice de la 

clasele primare cu cadre didactice din Botoșani, România care va derula în luna mai, 2018.    

În concluzie, putem menţiona că în condițiile când dorim ca instituția să benefecieze de prestigiu 

și să ofere calitate în educație, când dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei devine un obiectiv 

destul de important, orice parteneriat conduce pe bună dreptate la îmbogăţirea experienţei pedagogice 

precum şi la punerea accentului pe formarea elevului bazat pe principiul diferenţierii, accesibilităţii şi 

creativităţii, este oportun să acordăm prioritate tuturor aspectelor legate de dezvoltarea profesională a 

resurselor umane. Dezvoltarea profesională prin stagii, participări la seminare şi trayninguri duce la 

perfecţionarea demersului didactic la clasă şi asigură managmentul schimbării. Considerăm că 

experienţele prezentate sunt relevante, convingându-ne atât de posibilităţile, cât şi de necesitatea unor 

asemenea practici.  

 

 

Bibliografie: 

1. Andrian Dăneţ, Managementul Proiectelor, Editura Disy Tipo, Braşov, 2001, pag. 5; 

2. Codul educației al R. Moldova  nr.152 din 17.07.2014, art.133, M.O. nr. 319-324/ 634 din 

24.10.2014;   

3.Sorin Cristea, Dicționar de termeni pedagogici, Editura Didactica și Pedagoică R.A. București, 

pag.142 

4. Silvia Guzun, Un model de management de proiect şcolar, Paradigma managementului 

Educaţional din perspectiva integrării Europene, coordonator: V. Gh. Cojocaru, 

Universitatea Pedagogică de Stat, Chişinău, 2006 pag.236.  

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

EVALUAREA ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR DIN DOI ÎN DOI ANI – 

O PRIORITATE PENTRU OPTIMIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 
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Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Radu Dascălu – consilier superior învățământul primar, 
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SCURT ISTORIC 

 

 Anul 2011 a reprezentat un moment important pentru sistemul românesc de învăţământ, 

deoarece, o dată cu aprobarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, au fost introduse numeroase elemente de noutate, printre acestea numărându-se şi câteva noi 

tipuri de evaluări, atât la nivelul învăţământului primar, cât şi la nivelul celui gimnazial. Încă de la 

început, aceste evaluări au avut drept scop principal orientarea și optimizarea învățării, în condițiile în 

care rezultatele obținute de țara noastră la evaluările internaționale, și anume TIMSS, PIRLS sau PISA, 

indicau necesitatea luării unor decizii de anvergură, în scopul îmbunătățirii acestor rezultate, dar și al 

alinierii învățământului românesc la cel european și chiar la cel mondial. 

Pornind de la acest context legislativ, începând cu anul școlar 2012-2013, în ciclul primar, au fost 

organizate și administrate noile evaluări prevăzute în lege, și anume Evaluarea competenţelor 

fundamentale la finalul clasei a II-a, respectiv Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în 

ciclul primar la finalul clasei a IV-a. Acestora li s-a adăugat completarea Raportului de evaluare a 

dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării 

capacităților și atitudinilor de învățare, de la finalul clasei pregătitoare, cu un alt specific și cu un alt 

mod de realizare, dar reprezentând, de asemenea, o modalitate de evaluare a elevilor din ciclul primar. 

Până în acest moment, Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a 

limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, de la finalul 

clasei pregătitoare, a fost privit ca un tip de evaluare de-sine-stătător, fără vreo legătură cu celelalte două 

tipuri de evaluări din ciclul primar. Acest lucru s-a datorat, mai ales, faptului că, în conformitate cu 

prevederile Legii educaţiei naţionale, evaluarea elevilor din clasa pregătitoare era realizată pe domenii de 

dezvoltare, în timp ce Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, respectiv Evaluarea 

competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a aveau la bază programele 

școlare în vigoare în momentul respectiv, elaborate inițial pe obiective generale și specifice, iar ulterior pe 

competențe generale și specifice. 

Concret, reamintim faptul că, începând cu anul școlar 2012-2013, au fost introduse atât 

Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, 

precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, cât și celelalte două tipuri de 

evaluări, la finalul claselor a II-a și a IV-a, acest lucru fiind realizat în baza metodologiilor elaborate 

în acest scop. Astfel, au fost puse în aplicare prevederile Ordinului MECTS nr. 5773/19.09.2012, 

privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a 

dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării 

capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul clasei pregătitoare, precum și cele ale Ordinului 

MECTS nr. 6576/20.12.2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării 
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competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, respectiv ale Ordinului MECTS nr. 

6584/20.12.2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare și administrare a evaluării elevilor 

la finalul clasei a IV-a. 

 

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN 

IV), introdusă prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, a fost realizată în anii 1995, 1998, 2000, 2005, 

2007 şi 2009, administrate pe eşantioane naţionale reprezentative de şcoli şi de elevi, iar, în anii şcolari 

2011-2012 şi 2012-2013, pilotate pe eşantioane de şcoli şi de elevi, utilizând instrumentele de evaluare, 

caietele cadrului didactic, procedurile de administrare şi chestionarele de feedback, apoi în 2013-2014 

(când s-a generalizat, la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar, administrarea unor 

instrumente de evaluare cu caracter de noutate pentru sistemul educaţional românesc), 2014-2015, 

2015-2016 şi 2016-2017. 

Scopul şi obiectivele EN IV sunt stabilite prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 (LEN nr. 

1/2011) şi operaţionalizate prin Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor 

Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, cuprinsă în Anexa nr. 1 a Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3051 din 12.01.2016 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a 

VI-a. Prin desfăşurarea ei, EN IV pune la dispoziţia diferitelor categorii de beneficiari ai sistemului 

(elevi, învățători, profesori pentru învățământul primar, consilieri educaţionali, părinţi, directori, 

inspectori, parteneri educaţionali etc.) o varietate de informaţii care pot fi utilizate pentru optimizarea 

diferitelor aspecte ale procesului educaţional. 

Art. 74(3) din LEN nr. 1/2011 prevede: 

(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului [actualul 

Minister al Educaţiei Naţionale] realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a 

competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru 

diagnoza sistemului de învăţământ românesc la nivel primar. 

În Metodologie, referitor la structura şi durata testelor, se specifică, în Art. 11 din Capitolul III: 

,,Structura şi durata testelor”: 

(1) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în 

limba română, sunt structurate astfel: 

a) primul test vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română; 

b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică. 

(2) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor aparținând minorităților naționale care 

au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel: 

a) primul test vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română; 

b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică; 

c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba maternă. 

(3) Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se 

asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât și în limba română. 

Prin Metodologie se precizează, în art. 25(1), faptul că rezultatele individuale obținute la EN IV 

2017 nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Faptul că 

rezultatele elevilor nu sunt ,,cuantificate” prin calificative este în concordanţă cu necesitatea de 

identificare şi de explorare a unor modalităţi diferite de prezentare a rezultatelor elevilor, conform 

exemplelor de bune practici identificate în alte sisteme educaţionale europene. O comunicare 

optimizată cu părinţii elevilor necesită informaţii întemeiate pe date, pe informaţii concrete, pe exemple 

de apreciere a performanţelor individuale ale elevilor. 



39 

 

Obiectivele Evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a 

IV-a sunt constante în decursul timpului, de la prima ediţie desfăşurată până la ultima, similare celor 

ale evaluărilor naţionale administrate anterior. Pentru a putea evidenţia evoluţia tendinţelor înregistrate 

la nivelul învăţământului primar românesc, obiectivele au fost actualizate conform necesităţilor 

normative şi curriculare ale acestei etape: 

1. Evaluarea competenţelor generale şi specifice (a cunoştinţelor, a capacităţilor, a deprinderilor, 

a atitudinilor şi a valorilor) la citire şi matematică ale elevilor de clasa a IV-a, în scopul informării 

decidenţilor de politică educaţională vizând nivelul învăţământului primar românesc. 

2. Raportarea performanţelor elevilor testaţi în termeni compatibili cu modul de raportare din 

evaluările (testările) internaţionale pentru această categorie de vârstă (prin utilizarea codurilor şi a 

descriptorilor de performanţă asociaţi codurilor). 

3. Obţinerea unui feedback util din partea sistemului naţional de învăţământ, pentru activarea 

dimensiunii pro-gnostice a evaluării, util, desigur, pentru proiectarea parcursului educaţional ulterior al 

elevului (respectiv cel succesiv: din ciclul gimnazial). 

4. Informarea, într-un mod transparent şi accesibil, şi responsabilizarea diferiţilor parteneri 

educaţionali (responsabili pentru dezvoltarea de politici educaţionale specifice, inspectori şcolari, 

profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori, metodişti, corpul naţional de experţi în 

management educaţional, corpul profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar, consilieri 

educativi, autori de curriculum, autori de manuale şcolare, mijloace de învăţământ şi auxiliare 

curriculare, opinia publică, studenţi la facultăţi didactice, părinţi, elevi etc.) cu privire la raportarea 

performanţelor elevilor de clasa a IV-a la standardele curriculare corespunzătoare, pe baza calculării 

performanţelor medii la nivelul anului. 

5. Constituirea unei baze de date comparabile cu evaluările naţionale anterioare, pentru a realiza 

comparaţii între cohorte. Astfel, putem, de exemplu, determina cu claritate, în viitorul apropiat evoluţia 

performanţelor şcolare datorate introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar. 

6. Proiectarea şi validarea, pe un eşantion naţional reprezentativ selectat din cadrul populaţiei de 

elevi participante, a unor instrumente de evaluare utile cadrelor didactice pentru diversificarea 

practicilor de la clasă şi pentru compararea performanţelor obținute de proprii elevi cu performanţele 

medii înregistrate la nivel naţional. 

Acest context normativ este necesar tocmai pentru a reglementa elementele de noutate introduse 

la nivelul sistemului educaţional, precum şi pentru a facilita cunoaşterea, de către diferitele categorii de 

participanţi la aceste evaluări, a elementelor specifice privind organizarea şi administrarea evaluărilor 

naţionale introduse prin LEN nr. 1/2011. 

Este posibilă și așteptată creşterea responsabilizării tuturor partenerilor educaţionali implicaţi şi a 

calităţii globale a actului educaţional în învăţământul românesc. 

 

RAPORTUL DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII FIZICE, SOCIO-EMOȚIONALE, 

COGNITIVE, A LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII, PRECUM ȘI A DEZVOLTĂRII 

CAPACITĂȚILOR ȘI ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE, LA FINALUL CLASEI 

PREGĂTITOARE versus RAPORTUL DE EVALUARE LA FINALUL CLASEI PREGĂTITOARE 

 

Referindu-ne la Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a 

limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul 

clasei pregătitoare, conform prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea Educației Naționale, acesta era 

completat, la finalul clasei pregătitoare, de către cadrul didactic responsabil, în baza metodologiei 

elaborate de Ministerul Educației. În anii școlari 2012-2013, respectiv 2013-2014, raportul menționat 
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anterior a fost elaborat pe cele cinci domenii de dezvoltare – fizică, socio-emoțională, cognitivă, a 

limbajului și a comunicării, respectiv a capacităților și atitudinilor de învățare. 

În anul 2013 au fost aprobate, prin Ordinul MEN nr. 3418/19.03.2013, noile programe școlare 

pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a din învăţământul primar, având la bază „un nou model de 

proiectare curriculară, centrat pe competenţe”
1
. Mai mult, conform prevederilor noilor programe școlare, 

construcția acestora a fost „realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al 

elevului din ciclul primar […], orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite 

accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului”
2
. 

În urma aprobării noilor programe școlare pentru clasa pregătitoare, a apărut necesitatea actualizării 

Raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, 

precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, datorită faptului că domeniile de 

dezvoltare, prevăzute în raportul inițial, nu se mai regăseau în conținuturile noilor programe școlare 

aprobate. În consecință, a fost întocmit un nou Raport de evaluare la finalul clasei pregătitoare, pe baza 

competențelor generale și specifice, prevăzute în noile programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I 

şi clasa a II-a din învăţământul primar, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3418/19.03.2013, iar acest nou 

raport a fost aplicat începând cu anul școlar 2014-2015 și până în prezent. 

În concluzie, din punct de vedere structural, Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare, 

aprobat prin Ordinul MECȘ nr. 3678/08.04.2015, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, 

completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare, respectă în totalitate 

prevederile programelor școlare pentru clasa pregătitoare în vigoare, centrate pe competențe, 

reprezentând, de altfel, etapa finală a demersului didactic desfășurat pe tot parcursul anului şcolar . 

Completarea acestui raport la finalul clasei pregătitoare a fost și este, de asemenea, detaliată în 

Metodologia de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei 

pregătitoare, în care sunt prezentate toate etapele legate de acest raport, și anume întocmirea, 

completarea și valorificarea acestuia. 

În Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 ale acestui articol, cei interesați pot consulta cele două rapoarte 

despre care s-a făcut vorbire mai sus. Astfel, Anexa 1 conține Raportul de evaluare a dezvoltării 

fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării 

capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul clasei pregătitoare, elaborat pe cele cinci domenii 

de dezvoltare, în timp ce la Anexa 2 se regăsește Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare, 

care are la bază competențele generale și specifice prevăzute de programele școlare în vigoare. Anexa 3 

reprezintă Anexa la Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare, pentru școlile și secțiile cu 

predare în limbile minorităților naționale. 

 

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a DE 

LA PRIMA ADMINISTRARE PÂNĂ ÎN PREZENT 

 

Aruncând o scurtă privire asupra demersurilor făcute în ceea ce privește Evaluarea competenţelor 

fundamentale la finalul clasei a II-a, de la momentul cuprinderii ei în Legea Educației Naționale, 

trebuie amintit că aceasta a fost administrată inițial în regim de pilotare, în anii școlari 2012-2013 și 

2013-2014, pe parcursul cărora s-a urmărit îmbunătățirea întregului proces de organizare și de 

desfășurare a acesteia. Observațiile primite atât din partea cadrelor didactice participante la această 

evaluare, cât și din partea reprezentanților instituțiilor direct implicate în acest proces, au contribuit la 

                                                           
1
 Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română – clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată 

prin Ordinul MEN nr. 3418/19.03.2013, p. 2. 
2
 Ibidem, p. 2 
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desăvârșirea etapelor parcurse, a perioadei de administrare, precum și a structurii testelor, respectiv a 

Caietelor cadrului didactic evaluator. 

Începând cu anul școlar 2014-2015, Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a 

are caracter național, fiind organizată pentru toți elevii clasei a II-a din unitățile de învățământ, de stat și 

particular, având drept scop stabilit, încă de la început, de a orienta și de a optimiza învățarea. Până în 

prezent, Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II) a fost organizată pornindu-

se de la prevederile art. 74 alin. (2) al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, care prevede faptul că, „la finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii 

elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează evaluarea 

competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică”
3
. Conform acestor prevederi, celălalt act normativ, 

care a stat la baza organizării și administrării EN II, a fost, în primii doi ani de administrare națională, 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la finalul clasei a II-a, aprobată în 

fiecare an școlar prin câte un ordin de ministru, pentru ca, începând cu anul 2015-2016, aceasta, alături de 

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a și de 

Evaluarea la finalul clasei a VI-a, să fie administrată în conformitate cu prevederile Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, aprobată 

prin OMENCȘ nr. 3051/12.01.2016, cu obligativitatea respectării Calendarului de desfășurare a 

acestora, aprobată prin OMENCȘ nr. 5074/2016. 

Referindu-ne la Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, desfășurată în anul 

școlar 2016-2017 (EN II-2017), după cum am precizat și mai sus și după cum este specificat și în textul 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta a fost organizată 

în vederea evaluării competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. De asemenea, în anul școlar 

2016-2017, ca și în anii anteriori, tipologia testelor administrate a respectat prevederile Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, care, la art. 

10, precizează următoarele: „(1) Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat 

cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel: a) primul test vizează evaluarea 

competențelor de producere a mesajelor scrise; b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de 

receptare a mesajelor citite; c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de matematică. (2) Testele 

elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile 

clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel: a) primul test vizează evaluarea competențelor de 

receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română; b) al doilea test vizează evaluarea 

competențelor de matematică; c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor 

citite în limba maternă; d) al patrulea test vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor 

scrise în limba maternă.”
4
 

De asemenea, testele elaborate în vederea administrării în cadrul EN II-2017 au respectat 

cerințele prevăzute la Art. 9 al Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la 

finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, conform căruia „testele pentru EN se elaborează ţinând seama 

de următoarele cerinţe: a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în 

vigoare pentru fiecare disciplină de studiu; b) să aibă un nivel mediu de dificultate”
5
. Astfel, din acest 

punct de vedere, testele administrate în cadrul EN II-2017 au fost în conformitate cu programele 

școlare în vigoare, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3418/19.03.2013 și au respectat 

cerințele enumerate mai sus. 

                                                           
3
 *** Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 74 alin. (2). 

4
 *** Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, aprobată 

prin OMENCȘ nr. 3051/12.01.2016, art. 10. 
5
 Ibidem, art. 9. 
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În ceea ce privește valorificarea rezultatelor obținute în urma administrării testelor de la EN II, 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precizează faptul că 

„rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale 

elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie 

documente din portofoliul educaţional al elevului”
6
. În acest context, fiecare cadru didactic responsabil 

a avut obligația, conform legii, de a analiza rezultatele obținute de elevii săi, participanți la EN II, atât 

din punct de vedere holistic, al întregii clase, cât și din punct de vedere individual, pentru fiecare elev 

în parte. Astfel, în cazul în care a observat că, la nivelul clasei, rezultatele obținute la unul sau mai 

mulți itemi au fost nesatisfăcătoare, cadrul didactic trebuia să ia în considerare planificarea unor ore de 

recuperare, pe parcursul cărora să reia respectivele competenţe prevăzute în programele şcolare în 

vigoare, utilizând eventual metode de predare-învățare diferite de cele inițiale. De asemenea, a avut 

obligația de a elabora planurile individualizate de învăţare ale elevilor, cu scopul optimizării învățării 

acestora. Acţiunile menționate mai sus trebuie efectuate de fiecare cadru didactic implicat și 

responsabil, deoarece au rolul de a contribui la îmbunătăţirea învăţării, la formarea/dezvoltarea 

competențelor elevilor. Mai mult, cele două acțiuni precizate mai sus îl ajută și pe cadrul didactic să 

proiecteze și să parcurgă demersul didactic în mod constructiv, fără sincope și fără reveniri asupra unor 

abilităţi presupus formate anterior, reușind, astfel, să stabilizeze și să consolideze bazele necesare 

formării și dezvoltării ulterioare a competențelor. 

Mai mult, anual, EN II se finalizează cu întocmirea  Raportului Național privind Evaluarea 

competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a. Acesta este un raport național centralizat și cuprinde 

toate informațiile referitoare la elaborarea, administrarea și evaluarea testelor utilizate în cadrul Evaluării 

competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a. Statisticile cuprinse în acest raport național se 

bazează pe informații și rezultate transmise de inspectoratele școlare, care, la rândul lor, întocmesc 

Raportul inspectorului școlar, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în Raportul unității de 

învățământ. Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, aprobată prin OMENCȘ nr. 3051/12.01.2016, acest ultim raport, cel al 

unității de învățământ, este întocmit pe baza Raportului clasei, în care sunt centralizate rezultatele 

înregistrate în urma desfășurării Evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a. 

 

CONCLUZII 

 

 Câteva concluzii se desprind din prezentul articol, acestea putând fi folosite, mai departe, ca 

pârghii de îmbunătățire a procesului instructiv-educativ, precum și de orientare și de optimizare a 

învățării. Astfel, o primă concluzie ar fi aceea că, datorită faptului că, începând cu anul școlar 2014-2015, 

atât Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare, cât și testele administrate în cadrul Evaluării 

competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt elaborate în baza programelor școlare în vigoare, 

având la bază competențe generale și specifice, considerăm că se va putea realiza o urmărire a evoluției 

școlare a elevilor care au beneficiat atât de întocmirea Raportului de evaluare la finalul clasei 

pregătitoare, cât și de testele administrate în cadrul Evaluării competenţelor fundamentale la finalul 

clasei a II-a. Mai mult, ținând cont și de faptul că același cadru didactic realizează cele două tipuri de 

evaluare precizate anterior, acesta va avea, astfel, posibilitatea de a vedea dacă elevii săi au înregistrat o 

evoluție normală de la clasa pregătitoare la clasa a II-a, putând să ia măsurile necesare pentru 

îmbunătățirea acestora. 

O altă concluzie ce se poate desprinde din acest articol se referă la anumite comparații ce pot fi 

realizate pe cohortele de elevi participante la evaluările naționale aduse în discuție. O primă astfel de 

                                                           
6
 *** Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 74 alin. (2). 
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comparație a fost efectuată anul trecut, între rezultatele înregistrate la ultimele trei Evaluări ale 

competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a. În Anexa 4 a acestui articol, sunt prezentate aceste 

date statistice referitoare la „Concluziile privind rezultatele înregistrate în urma administrării evaluării 

competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a”
7
, în anul 2016-2017, precum și câteva comparații 

între rezultatele înregistrate la EN II-2017, EN II-2016 și EN II-2015, așa cum sunt ele cuprinse în 

Raportul Național privind Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2017. De 

asemenea. Anexa 5 detaliază câteva „Măsuri educaționale în vederea ameliorării rezultatelor învăţării în 

urma administrării EN II-2017”
8
, și acestea preluate din Raportul Național privind Evaluarea 

competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2017. 

 
În ceea ce privește Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul 

clasei a IV-a, se impun, la rându-le, câteva concluzii relevante. Astfel: 

1. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN 

IV) nu este un examen naţional, nu are acest rol la nivelul sistemului educaţional din România, nu 

poate şi nu trebuie să fie percepută astfel de către diferitele categorii de actori educaţionali (elevi, 

cadrele didactice din învăţământul primar, părinţii elevilor, directorii unităţilor de învăţământ, 

inspectori şcolari, factori de decizie etc.) și cu atât mai puţin nu trebuie să fie analizată din această 

perspectivă.  

2. EN IV are rol preponderent diagnostic şi se bazează pe teste scrise, administrate extern clasei 

de elevi. Procesul de administrare este standardizat, pe baza unui manual de proceduri specifice. 

Evaluarea testelor are și o componentă externă, având menirea de a crește caracterul obiectiv al 

evaluării. 

3. Testele administrate la EN IV la disciplinele limba română, limba maternă şi matematică nu 

sunt considerate teste sumative în sine, nu reflectă acest scop și nu pot avea structura adecvată unui 

asemenea scop, nu dublează, nu suplimentează informaţiile provenite din alte evaluări cu un caracter 

sumativ. 

4. Testele administrate și caietele cadrului didactic, sunt proiectate pentru a oferi un set de 

informaţii specifice, ce trebuie corelate, de către cadrele didactice de la clasă, cu alte informaţii-cheie, 

pentru a întemeia, şi pe date obiective, decizia evaluativă. Acest feedback serveşte drept bază 

,,obiectivă” în dialogul pe care învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar îl au cu 

părinţii elevilor. 

5. EN IV se bazează pe teste scrise care cumulează o serie de caracteristici care trebuie 

cunoscute pentru a putea plasa în contextul corect informaţiile rezultate și pentru a servi scopului 

diagnostic impus prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru a respecta prevederile 

metodologiei.  

6. Testele scrise de la EN IV acoperă competenţele de înţelegere a textului scris, literar, texte la 

prima vedere din literatura pentru copii internaţională, precum și competenţele de matematică, având ca 

referinţă testările internaţionale pentru această vârstă (IEA-PIRLS şi IEA-TIMSS). Astfel, scopul 

testelor a fost de a respecta structura testărilor internaţionale recunoscute şi de a ridica „standardul” 

naţional în această direcţie, conform prevederilor legale de la noi din ţară. În consecinţă, textele alese 

pentru demonstrarea comprehensiunii la citire/lectură sunt texte literare cu un caracter autentic. Acestea 

trebuie să aibă dimensiuni comparabile cu cele utilizate în studiul IEA-PIRLS (800-1000 de cuvinte), 

iar sarcinile de lucru privesc diferitele niveluri ale înţelegerii textului. La matematică, structura testului 

                                                           
7
 *** Centrul Național de Evaluare și Examinare, Raportul Național privind Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul 

clasei a II-a – 2017, p. 50. 
8
 Ibidem, p. 55. 
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respectă structura testelor din studiul IEA-TIMSS – clasa a IV-a, cu limitele impuse în acest moment 

de curriculumul românesc în vigoare. Aceste cerinţe specifice limitează posibilităţile de diversificare a 

tipologiei sarcinilor de lucru raportate la curriculumul parcurs de către elevi la clasă, făcând 

neadecvată, spre exemplu, prin prisma specificaţiilor sarcinilor de lucru pentru EN IV, rescrierea unei 

povestiri care respectă cerinţele de autenticitate, structură etc., din perspectiva structurii clasice a 

basmului românesc (formulă de introducere etc.). Astfel, se explică şi diferenţele privind lungimea 

textelor alese şi volumul de sarcini de lucru, percepute de către unii părinţi sau de către unele cadre 

didactice ca fiind prea mari/întinse. 

7. Testele aplicate la clasa a IV-a au drept referenţial testările internaţionale IEA-TIMSS şi IEA-

PIRLS, conform prevederilor legale. 

8. Testele scrise administrate în cadrul EN IV nu vizează „ceea ce se predă la clasă zi de zi”, 

deoarece nu urmăresc reproducerea unor conţinuturi asimilate. Fiind centrate pe deprinderi/abilităţi, 

competenţe de transfer şi de adaptare la situaţii noi, aceste teste mobilizează achiziţii de tip 

competenţial şi nu reproducerea de conţinuturi sau de cunoştinţe predate/învăţate. Deoarece „miza” 

acestor evaluări nu este cea a unui examen (căci nu se evaluează prin calificative şi nu se trec aceste 

calificative în catalog) impactul lor asupra procesului educaţional nu este și nu poate fi unul negativ, ci 

de suport pentru procesul de remediere/stimulare/dezvoltare individuală a elevului. Testele nu trebuie 

„lucrate la clasă”, exersate ca temă sau ca pregătire pentru concursurile interşcolare în mod special, 

deoarece vizează deprinderi de bază/competenţe necesar a fi formate prin curriculumul în vigoare. 

9. La EN IV au fost încurajaţi să participe toţi elevii care au frecventat şcoala în anul şcolar 

precedent înscrişi în această clasă (toată cohorta), conform legii. 

10. Odată cu publicarea modelelor de teste pe site-ul dedicat, cadrele didactice, elevii şi părinţii 

elevilor au primit informaţii privind faptul că aceste evaluări nu sunt examene naţionale, că nu perturbă 

procesul educaţional din unităţile şcolare şi că rolul lor este de a sprijini dialogul şcoală-familie, şcoală-

părinţii elevilor, optimizând în acelaşi timp calitatea comunicării dintre partenerii implicaţi în acest 

proces. 

11. Este necesară o mai bună cunoaștere, la nivelul întregului sistem de învăţământ 

preuniversitar românesc, a caracteristicilor și a rolului Evaluării competenţelor fundamentale dobândite 

în ciclul primar la finalul clasei a IV-a. Pentru aceasta, este importantă formarea cadrelor didactice atât 

în calitatea lor de evaluatori, cât și în calitatea de beneficiari ai informaţiilor de tip calitativ rezultate în 

urma administrării testelor naţionale. Este foarte importantă familiarizarea cadrelor didactice cu 

sistemul descriptorilor de performanţă asociaţi codurilor din teste, pentru a putea utiliza, în dialogul cu 

elevii și cu părinţii, elementele de tip calitativ și pentru a sprijini decizia evaluativă cu argumente 

complementare calificativelor.  
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC 

 ÎN STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA  
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ARTA DE A FI PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
 

Profesor Liliana Mihai-Radu 

                                 Școala Gimnazială Nr.28 ”Dan Barbilian” Constanța 

 

 

           Motto: „Fie-vă dragi, purtati-vă cu ei blând, învățați-i cele 

de folos, și-ți vedea cum are să vi se umple școala de băieți. Nu țineți copiii 

numai la carte, ci schimbați-le des ocupația. Jucați-vă cu ei, căci între copii 

trebuie să fii și tu copil. Nu vărsați veninul, amărăciunea voastră asupra 

copiilor, că-i păcat“.                                                                ( Ion Creangă)   

           

 

 Iată îndemnul unuia dintre cei mai de demult învățători ai poporului nostru care ne îndruma cu 

blândețe cum să ne educăm elevii.  

În transpunerea științei pedagogice am evidențiat diversitatea activităților, ludicul și artisticul 

care fac parte și azi, din  metode actuale ale  predării. 

Articolul, ” Arta de a fi  profesor învățământ primar” l-am scris din dorința de a exprima o parte 

din calitățile profesorilor din învățământul primar. 

Într-o societate în care programele, regulamentele, manualele ori nu sunt, ori se schimbă în mod 

alert, profesorii din învățământul primar de la catedră întâmpină generații la clasă și se desfășoară 

profesional ca și când totul este împlinit.  

De fiecare dată, acolo la catedră, indiferent de timp, timpuri, reforme ori inovări, ne facem 

datoria și mai ales exprimăm realitatea copiilor, într-o formă artistică. 

Zilnic exprimăm artisticul din noi.  

Dar, ce este arta? ”Arta este, în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane.”                                

( www.Wikipedia. ro)  

Într-un sens larg, termenul, artă desemnează orice activitate, care se bazează pe cunoștințe, 

exercițiu, percepție, imaginație și intuiție. 

Încă din ultimele decenii ale secolului XX  formele, mijloacele, domeniile artei s-au lărgit 

semnificativ, un astfel de exemplu îl reprezintă, inserarea  fotografiei în cazul artei plastice. 

În contextul actual  profesia didactică, la învățământul primar, este în esență, ca o formă artistică 

profundă, de determinare a  exprimării și materializării  potențialului personalității copiilor.  

Conexând menirea profesiei didactice, cu personalitatea cadrelor, putem afirma că această 

îmbinare s-ar traduce în eficienţa procesului inductiv-educativ.   

Personaliatea cadrului didactic depinde de realitatea istorică pe care o traversează, contextul 

concret în care acţionează, într-un anumit sistem al cerinţelor externe. 

Azi, personalitatea profesorului din învățământul primar este un tot unitar, punându-și amprenta 

în interacțiunile sale cu educabilul dar și cu universul acestuia. 

Deși evaluarea inițială a școlarului mic este complexă, neuniformă prin lipsa instrumentarului 

pedagogic, consacrat, profesorul din învățământul primar, încadrează prin armonie startul fiecăruia în 

școală. 

Arta profesorului din învățământul primar, dincolo de personalitatea sa, dincolo de  formare, de 

contextul actualei reforme curriculare a învăţământului românesc de la ciclul primar constă în a fi 

posesorul a o serie întreagă de roluri, aptitudini, calități.  

http://www.wikipedia/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Percep%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imagina%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Intui%C8%9Bie
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”Profesorul, în rolul de expert al actului de predare-învățare: poate lua decizii privitoare la tot 

ceea ce se întâmplă în procesul de învățământ.  

Ca agent motivator, acesta declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința lor pentru 

activitatea de învățare. 

Lider fiind, conduce un grup de elevi, își exercită puterea asupra principalelor fenomene ce se 

produc aici. Este un prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților, sursă de afecțiune, sprijin 

în ameliorarea stărilor de anxietate. 

Ca și consilier, este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv 

și un sfătuitor al acestora. 

Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este un 

exemplu pozitiv pentru elevi. 

Prin rolul de profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra 

întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se 

confruntă. 

Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalți 

profesori, cu părinții și cu ceilalți factori. 

Profesorul din învățământul primar  își asumă o multitudine de roluri, a căror exercitare este 

dependentă de personalitatea lui.”(Nicola, 1996, p. 243) 

Dar pe lângă activitatea didactică profesorul din învățământul primar desfășoară și o activitate 

extrașcolară sau cultural-educativă.  

Corolarul conținutului social al acestei laturi constă în participarea la evenimentele social-

culturale ale timpului în care trăiește și ale poporului din care face parte. În această ipostază, profesorul 

ne apare ca pedagog social, animat de grija pentru ridicarea gradului de cultură, al națiunii sale. 

Pentru a da o mai mare importanță  profesiei  didactice în contextual actual, la ciclul primar, este 

imperios necesar  să menționăm rolul social al cadrelor didactice  care ni se relevă tot mai convingător.      

Prin competența de proiectare, mangementul și organizarea activităților de învățare, consiliere 

psiho-educațională, managementul clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și colegii, dezvoltare 

profesională pe tot parcursul vieții la diciplinele din Planul-cadru sau participare la perfecționarea 

procesului educațional și a inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunitate, 

profesorul din învățământul primar a depășit mult, nucleul său didactic inițial. Toate aceste competențe 

sunt puternic influențate de motivația profesională.              

Cu referire strictă la aria personalității sale, profesorul din învățământul primar deține o cultură 

profesională, calități atitudinale și mai ales, cele aptitudinale.  

Sfera largă  a culturalității, deschiderea către  dimensiunea inovativă a profesorilor, tind să-i 

determine pe școlari să le preia modelul acestora și să-și dezvolte ei înșiși aceste calități.   Creativitatea 

profesorilor din învățământul primar îi poate influența pe școlarii mici, în mod pozitiv prin stilul 

inovativ de abordare a conținuturilor.  

O componentă de bază a personalităţii cadrului didactic, profesor în învățământul primar este 

chiar  nivelul dezvoltării aptitudinii pedagogice, cu vocaţie, ce se exprimă în activitatea de educaţie 

prin erudiţie ,,cunoştinţe solide de specialitate, dar şi prin cunoaşterea particularităţilor 

psihointelectuale ale școlarilor mici, prin crescuta capacitate empatică, comunicare didactică, prin 

competenţa de a relaţiona afectiv cu școlarul mic sau grupul de școlari, inteligenţă şi tact în adoptarea 

deciziilor, dar şi prin mânuirea conştientă a mecanismelor de optimizare a activităţii de învăţare.” 

(Golu, Mitrofan, 1978, p.76) formată  de-a lungul întregii cariere. 

Personalitatea cadrului didactic, profesor în învățământul primar este apreciată de școlarii mici ca 

model dezirabil şi are un rol stimulativ şi motivant pentru aceia cu rezultate bune la învăţătură. 
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Ea poate avea o influenţă mult mai mare asupra școlarilor săi decât mesajul didactic în sine. 

Acest tip de ,,aureolă” pe care o poartă cadrul didactic şi care se numeşte autoritate didactică, prestigiu 

este un amestec de uimire cu veneraţie şi puţină teamă, afecţiune, adoraţie, respect în proporţii diferite.  

Alegând a fi profesor în învățământul primar  presupune raportarea şi confruntarea continuă cu 

alţii, anumite calităţi atitudinale fiind indispensabile.  

Calitatea la care mă voi opri este  umanismul, dragostea faţă de copii, în special. Aflându-se în 

faţa unor fiinţe umane, în devenire  profesorul din învățământ primar, dă dovadă de multă sensibilitate, 

ataşament şi respect faţă de ele, transformându-se în cele din urmă într-un coparticipant la propriile lor 

confruntări. O expresie concretă a umanismului este dragostea pentru copii.  

Consider că ea presupune, în primul rând, respect, încredere faţă de posibilităţile latente pe care 

le posedă oricare copil, dorinţa sinceră ca aceste posibilităţi să dezvolte, încrederea deplină în viitorul 

său.  

Umanismul nu are nimic comun cu sentimentalismul şi compătimirea, cu diversele simpatii 

manifeste sau ascunse faţă de unii copii sau cu toleranţa exagerată, acesta  îi cuprinde pe toţi copiii, fără 

nici o discriminare.  

Importante în această profesie am considerat a fi calităţile atitudinale de natură caracterial-

morală, corectitudinea, modestia, fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpânirea de sine.  

Conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii mele. După opinia lui Hubert, această responsabilitate şi-

o asumă faţă de copii, faţă de patria sa, faţă de întreaga umanitate. 

În fiecare din noi, dascălii se află, simbolic, nu numai viitorul școlarului, ci şi al naţiunii al cărei 

membru este.  

A fi conştient de această misiune şi a te dărui în mod sincer şi dezinteresat pentru înfăptuirea ei 

înseamnă, implicit, a fi un adevărat artist.  

Conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii consider că nu pot fi concepute în afara adeziunii şi 

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

În încheiere îmi exprim convingerea și recunoștința că dascălii, au fost luminatorii neamului, 

garanția calității şi continuatorii culturii româneşti, iar în acest articol am surprins o mică parte din 

artisticul profesorului din învățământul primar. 

Fragmentul următor este edificator pentru mulți colegi, profesori şi am convingerea că fiecare 

slujitor al catedrei, cu toată modestia sa, se regăseşte în rândurile următoare. 

 “Cine ară mereu şi seamă mereu trebuie de o vreme să şi secere… Pentru ce? Pentru că, oricum 

ar fi timpul, lucrul de căpetenie e omul, adică sârguința şi metoda lui de a lucra. Omul biruie şi vremea 

când vrea cu toată hotărârea… Un lucru trebuie să stea neclintit în fața ochilor: «Nu legea, nu cartea, 

regulamentul, revizorul, inspectorul ori ministerul fac şcoala. Ci o faci zilnic tu, cel care te sui la 

catedră. De felul cum te-ai gândit (sau nu te-ai gândit) la lecție, de chipul cum priveşti (ori nu priveşti) 

pe copii, de metoda cu care explicit (ori nu explicit îndestul) lecțiile… De fiecare cuvânt, de fiecare 

gest al tău, atârnă soarta viitoare a învățământului. Dacă tu eşti dascăl cu adevărat, poate universul 

întreg să fie hâd şi şubred ca o şandrama veche, tu, în sfera şcoalei tale, eşti isvor de lumină, de 

frumusețe şi armonie; fiindcă tu eşti pentru copil însuşi centrul universului». Aşadar, şi azi, şi mâine, şi 

totdeauna hotărâtor lucru e personalitatea. Cine are fire de dascăl împlineşte singur aproape toate 

lipsurile câte se ating de şcoala lui. Cine nu calcă a dascăl poate să aibă la îndemână întreg bugetul țării 

numai pentru şcoala lui şi tot nimica nu va face. Iar dovada ne stă înaintea ochilor: De ce cutare 

institutor de la Galați are o şcoală model, de care nu s-a atins învălmăşeala războiului? De ce cutare 

dascăl dobrogean a ajuns cunoscut în toată țara? De ce în mijlocul Braşovului e adorat de copii cutare 

profesor ursuz, care e lumină şi voie bună de câte ori se află în mijlocul şcolarilor? De ce cutare… Dar 

nu mai pomenesc de alte pilde, deşi aş putea înşira mai multe, căci nu e județ sau oraş în care să nu 
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arate lumea pe anume povățuitor al copiilor, care e în adevăr al copiilor. Cine nu i-a dat această faimă? 

Unde stă taina succesului lui? Răspundem cu un singur cuvânt: în personalitatea lui. Căci, cine are 

darul vieții, viața aceluia, ca şi edera de arbore, i se leagă numai de ale şcoalei. Iar asta se simte îndată. 

Din ziua întâi, din ceasul întâi, copiii văd (apoi văd şi părinții) că Domnul cutare e profesor… El e 

carte, el e legea, regulamentul, directorul, inspectoratul şi ministerul acelei şcoli. Prin urmare, nu e 

vorbă deşartă, ci fapt pipăit în fiecare clipă, că adevăratul reformator al şcoalei e cel care se suie pe 

catedră, dacă e om…” (Simion Mehedinți) (http://zch.ro/personalitatea-învățătorului) 
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COMPETENŢA MANAGERIALĂ ŞI ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN 

STIMULAREA ŞI FORMAREA MOTIVAŢIEI  ÎNVĂŢĂRII 
 

înv. Tatiana Scutaru  

 Liceul Teoretic „Dragoş Vodă” Chișinău, Republica Moldova 

 

 

Competenţa managerială a profesorului este importantă şi derivă din rolurile pe care acesta le 

îndeplineste   în cadrul instituţiei. Profesorul ca manager al clasei de elevi este: 

 Expert al actului predare –învăţare, prelucrează din punct de vedere didactic informaţiile pe 

care le va transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al elevilor, la nivelul lor de înţelegere. 

 Agent motivator, declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor pentru 

activitatea de învăţare. 

 Creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice 

proiectate şi foloseşte strategii de predare-învăţare care să asigure succesul în formarea  personalităţii 

elevilor. 

 Lider, conduce un grup de elevi, exercitându-se asupra principalelor fenomene ce se produc. 

Este un prieten şi confident al elevului, sprijin în diverse situații. 

 Consilier, în această ipostază este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un 

îndrumător şi sfătuitor al acestora. 

 Manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalţi profesori, 

cu părinţii şi cu ceilalţi factori. 

Competenţele manageriale ale profesorului: 

. Competenţe de comunicare; 

 competenţe psihosociale; 

 competenţe de conducere şi coordonare; 

 competenţe de evaluare; 

 competenţe de gestionare a resurselor; 

 competenţe de utilizare a tehnologiilor; 

 competenţe de dezvoltare personală şi profesională. 

Competenţele de comunicare se exprimă prin: 

 capacitatea de a selecta calea şi mijloacele de comunicare adecvate clasei; 

 capacitatea de a adapta căile şi mijloacele de comunicare la situaţii variate; 

 capacitatea de a soluţiona situaţii conflictuale în urma investigării, prin mediere şi negociere în 

vederea asigurării unui climat de încredere şi responsabilitate. 

Competenţele psihosociale se demonstrează prin: 

 valorizarea particularităţilor individuale şi de grup ale elevilor în scopul realizării unor relaţii 

deschise;  

 adaptarea unui comportament adecvat în raporturile cu elevii ca să-i motiveze să acţioneze 

pentru realizarea obiectivelor. 

Competenţele de conducere şi coordonare implică:  
 proiectarea activităţilor pe termen scurt, mediu şi lung pentru asigurarea coerenţei activităţilor 

clasei; 

 organizarea tuturor activităţilor desfăşurate cu elevii în vederea realizării obiectivelor clasei; 

 coordonarea grupului de elevi pentru obţinerea rezultatelor preconizate; 
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 gestionarea actului decizional prin asumarea răspunderii pentru obţinerea de rezultate 

prestabilite. 

Competenţele de evaluare implică: 

 stabilirea obiectivelor şi criteriilor de evaluare; 

 utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare; 

 valorificarea rezultatelor evaluării. 

Competenţele de gestionare a resurselor se exprimă prin:  
 identificarea şi selectarea resurselor necesare activităţii; 

 utilizarea eficientă a resurselor; 

 valorificarea potenţialului educativ al resurselor. 

Competenţele de utilizare a tehnologiilor informaţionale se manifestă prin: 

 sintetizarea informaţiilor  în vederea luării deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice 

mediului educaţional; 

 utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale pentru eficientizarea activităţii şi 

asigurarea calităţii acesteia. 

Competenţele pentru dezvoltare personală şi profesională se exprimă prin: 
 evaluarea obiectivă a calităţii propriei activităţi; 

 selectarea propriului traseu de formare pentru dezvoltarea în carieră; 

 concordanţa dintre aspiraţiile personale şi specificul colectivului. 

STRATEGII MANAGERIALE DE STIMULARE A MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE 

Controlul şi dirijarea sistemului motivaţional specific activităţilor de învăţare reprezintă una 

dintre cele mai dificile sarcini ale muncii profesorului. În pofida amplelor teoretizări, stimularea 

motivaţiei elevului rămîne o artă, care ţine de măiestria şi harul didactic al profesorului. În baza 

modelelor teoretice, aş putea  să ofer câteva sugestii care să-l ghideze pe profesor în ... Foarte mulţi 

profesori reproşează elevilor faptul că nu fac eforturile necesare pentru a învăţa şi că nimic nu-i 

motivează. Orice profesor care doreşte stimularea motivaţiei elevilor pentru activitatea de învăţare 

trebuie să înceapă prin a-şi analiza şi autoevalua propria motivaţie, precum şi modul în care se 

desfăşoară activităţile de predare-învăţare-evaluare. Nivelul competenţei profesorului ca şi gradul lui de 

implicare în activitatea didactică, entuziazmul, pasiunea cu care îşi face meseria influenţează profund 

dinamica motivaţională a elevilor. Lipsa de motivaţie a profesorului este o problemă la fel de gravă şi 

se poate afla la originea lipsei de motivaţie a elevului. Un profesor plictisit nu poate fi o sursă de 

inspiraţie şi de motivaţie pentru elevii lui. Dacă doreşti să motivezi pe cineva, trebuie să te motivezi pe 

tine însuţi. De asemenea, profesorul trebuie să-şi îndrepte atenţia către eficientizarea activităţilor de 

predare-învăţare. O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie să-i implice în mod activ pe elevi 

şi să le capteze interesul. Profesorul trebuie să fie capabil să trezească curiozitatea elevilor prin noutate, 

prin crearea unor proiecte de echipă. 

D. Ausubel susţine că profesorii ar putea face mai mult în direcţia captării interesului elevilor 

chiar atunci cînd impulsul cognitiv este minim. El propune în acest sens crearea unor conflicte 

cognitive, spunînd că „multe obiecte din învăţământ conţin paradoxuri sau opinii ale savanţilor, sau 

contradicţii vizibile faţă de bunul simţ comun, şi dacă acestea sunt reliefate în faţa elevului neinteresat 

la început, faptul poate avea un puternic efect motivaţional, propulsînd procesul învăţării până când 

devin operaţionale alte impulsuri relevante (Ausubel, Robinson,1981, pp.448-449). Am putea apela, 

spune Ausubel, şi la impulsul de autoafirmare al elevului şi în activitatea de predare să stabilim legături 

cu aceste domenii de interes. 

Rolland Viau oferă, la rândul său, o serie de sugestii pentru ca activităţile de predare să fie 

motivante şi să-i intereseze pe elevi, dar el procedează într-un mod mai analitic, considerând că 
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profesorul trebuie să gândească strategiile de predare în funcţie de cunoştinţele pe care trebuie să le 

transmită elevilor, cunoştinţe declarative şi cunoştinţe procedurale. Pentru predarea cunoştinţelor 

declarative, privite în general de elevi ca un ansamblu de informaţii teoretice şi abstracte ce trebuie 

învăţate pe de rost, Viau formulează următoarele cerinţe (Viau,1997, pp.128-133):  

 începeţi predarea printr-o anecdotă, o istorioară legată de teoria ce urmează a fi predată sau   

printr-o problemă de soluţionat; 

 chestionaţi elevii asupra cunoştinţelor lor anterioare în legătură cu fenomenul ori teoria ce 

urmează a fi explicate; 

 prezentaţi planul cursului sub formă de întrebări (acest mod de a prezenta materia îi obligă pe 

elevi să-şi focalizeze atenţia asupra aspectelor importante şi să caute să afle răspunsurile la întrebările 

puse); 

 organizaţi cunoştinţele sub formă de scheme, care permit evidenţierea legăturilor dintre 

concepte; 

 daţi exemple care să-i intereseze pe elevi; 

 utilizaţi analogiile (astfel îi determinăm pe elevi să stabilească legături între un domeniu pe 

care îl cunosc bine şi altul nou); 

În ceea ce priveşte cunoştinţele procedurale, Viau recomandă ca profesorii să-i obişnuiască pe 

elevi să conştienţizeze paşii ce trebuie parcurşi în rezolvarea unei probleme, indiferent de domeniu. 

Profesorul poate servi el însuşi ca model recurgând la protocolul gândirii cu voce tare, pentru ca elevii 

să observe modalităţile în care se identifică tipul de problemă, se emit ipoteze cu privire la strategiile de 

rezolvare,   se alege o anumită strategie. Scopul acestui demers este ca elevii să ştie cât mai bine să se 

orienteze într-o sarcină de învăţare: cum trebuie să înceapă, cum pot să-şi dea seama dacă sunt pe calea 

cea bună, într-un cuvânt să utilizeze strategii meta-cognitive (planificare, monitorizare, autoevaluare), 

în felul acesta elevii îşi vor evalua mai bine posibilităţile de a reuşi într-o sarcină şi nu vor mai exista 

situaţii în care elevul abandonează o sarcină pentru simplul motiv că nu ştie ce trebuie să facă. 

Modul în care profesorul realizează evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra motivaţiei 

elevilor. Pentru mulţi profesori evaluarea înseamnă doar a da note elevilor, a-i clasifica şi a constata 

dacă au reuşit sau nu. Această concepţie poate avea efecte negative asupra motivaţiei unor elevi pentru 

că este generatoare de anxietate. Dacă dorim ca evaluarea să fie cu adevărat motivantă pentru elevi, în 

sensul de a-i determina să se implice mai mult în activităţile de învăţare şi să persevereze, este necesar 

ca actul evaluativ să se centreze mai mult pe progresul elevilor, pe recunoaşterea efortului pe care l-a 

depus fiecare pentru îmbunătăţirea propriilor performanțe şi nu doar să constate nivelul cunoştinţelor. 

Aprecierea evoluţiei elevilor trebuie să se facă în termini pozitivi (laudă, încurajare, evidenţiere), 

deoarece dezaprobarea este mai puţin eficientă în stimularea motivaţiei învăţarii. Atât recompensele, 

cât şi pedepsele trebuie folosite cu discernământ, mai ales atunci cînd se urmăreşte creşterea motivaţiei 

învăţării.  

În urma unor cercetări efectuate cu scopul de a vedea efectul recompenselor asupra motivaţiei 

elevilor, Pelletier şi Vallerand au ajuns la concluzia că o serie de recompense, precum banii sau 

premiile, provoacă la unii elevi o scădere a interesului faţă de o activitate pe care, la  început, au 

considerat-o interesantă. Alte cercetări au arătat că elevii care au o opinie bună despre competenţa lor 

în rezolvarea unor sarcini de învăţare au fost decepţionaţi atunci când au fost recompensaţi pentru 

activităţi pe care ei le considerau facile. Recompensele pot avea un efect pozitiv pe termen scurt, dar pe 

termen lung ele dăunează motivaţiei. 

Mult mai eficiente pentru intensificarea motivaţiei elevului se dovedesc a fi observaţiile 

personale şi comentariile făcute de profesori pe caietele de teme ale elevilor, evaluările care subliniază 
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achiziţiile elevului, încurajările în momentele dificile. Este important să-i obişnuim pe elevi să se 

autoevalueze. 

Aceasta nu înseamnă doar faptul de a-şi fixa singuri o notă, ci mai ales să-i obişnuim să-şi 

evalueze eficienţa strategiilor utilizate. Elevii trebuie ajutaţi să cunoască instrumentele de evaluare 

utilizate de profesor şi să le folosescă efectiv ei înşişi, depistând stadiul unor simple exerciţii de 

autocontrol şi autoverificare. Profesorul poate să-şi pună problema cum să acţioneze în mod direct 

asupra motivaţiei unui elev. Pentru aceasta este nevoie să realizeze un profil motivaţional al elevului, 

printr-o evaluare a intereselor acestuia, a atracţiilor şi respingerilor pentru o discilină sau alta, a 

perspectivelor de viitor pe care şi le-a conturat, a valorii pe care o acordă activităţii de învăţare. Profilul 

motivaţional al elevului trebuie să includă şi percepţiile cu privire la competenţa şi gradul de control pe 

care acesta estimează că le are în îndeplinirea diferitelor sarcini de învăţare. Datele necesare realizării 

acestui profil motivaţional se obţin prin observarea elevului în diferite contexte de învăţare, printr-o 

discuţie cu elevul sau prin aplicarea unui chestionar. 

R. Ames şi C. Ames (1991) au stabilit o listă de comportamente ce ar putea servi drept indicatori 

ai existenţei unor probleme de motivaţie. Aceste comportamente sunt doar un semnal pentru profesor, 

care va trebui să urmărească mai atent elevul, să discute cu el şi să stabilească cu exactitate ce se află în 

spatele comportamentelor sesizate. 

Comportamentele ce indică problemele de motivaţie sunt:  

 elevul amână cât mai mult momentul începerii lucrului; 

 are dificultăţi în a se decide; 

 îşi fixează scopuri greu de atins; 

 alege calea cea mai facilă şi mai rapidă pentru a îndeplini o activitate; 

 crede că șansele sale de succes sunt reduse; 

 refuză să încerce să execute o nouă activitate; 

 îşi face munca rapid şi fără a fi atent; 

 abandonează repede o activitate şi nu încearcă să o facă şi a doua oară; 

 explică eşecurile sale prin propria incapacitate de a face lucrurile cerute; 

 pretinde că a încercat să lucreze, dar nu a ieşit nimic. 

Analiza datelor pe care profesorul le va obţine îi va permite să stabilească profilul motivaţional al 

elevului şi în funcţie de ceea ce constată să acţioneze diferenţiat. De exemplu, putem constata că unii 

elevi nu valorizează învăţarea la o anumită disciplină pentru că nu o consideră utilă sau importantă 

pentru ceea ce şi-au propus să facă în viitor. În acest caz, profesorul poate să-i sensibilizeze pe elevi, 

stabilind legături între materia predată şi domeniile de interes ale acestora ori iniţiind o discuţie cu toată 

clasa despre utilitatea practică a materiei predate. Mai gravă este situaţia în care un elev nu valorizează 

activitatea de învăţare în general. Acesta poate fi efectul mediului familial sau chiar al unei societăţi în 

care nu întotdeauna nivelul înalt al pregătirii şi competenţa se asociază cu reuşita profesională. 

Evaluând motivele învăţării, profesorul poate constata că unii elevi se află încă în stadiul 

satisfacerii trebuinţelor de deficienţă. Conform teoriei lui Maslow, aceşti elevi sunt preocupaţi mai mult 

de menţinerea siguranţei personale, de evitarea eşecului şi mai puţin de dezvoltarea abilităţilor şi 

obţinerea de succese. J. W. Atkinson susţine că în raportul dinamic dintre nevoia de succes şi trebuinţa 

de a evita eşecul, rezultă uneori o tendinţă de a evita insuccesul, în defavoarea nevoii de succes. S-a 

constatat că elevul care prezintă o teamă accentuată de eşec se angajează în sarcini foarte uşoare, unde 

probabilitatea succesului este ridicată, sau în sarcini foarte grele, în care nereuşita e evidentă prin 

dificultatea sarcinii. Elevul evită acele sarcini la care probabilitatea reuşitei/nereuşitei este medie. În 

cazul acestor elevi profesorul trebuie să acţioneze, pe de o parte, pentru satisfacerea trebuinţelor de 

deficienţă (în special prin asigurarea în clasă a unui climat relaxat, sigur, nonevaluativ), cât şi pentru 
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dezvoltarea motivaţiei de realizare a elevilor, prin implicarea lor în activităţi captivante, în care li se 

asigură şanse reale de succes. 

       Recomandări: 

1. Propuneţi elevilor sarcini la alegere, oferind elevilor posibilitatea alegerii şi creându-le 

sentimentul  confortului. 

2. Întrebaţi elevii ce anume i-ar face să realizeze cu plăcere o anumită sarcină propusă de dvs. 

3. Chestionaţi elevii după realizarea sarcinii şcolare pentru a afla până la care punct al temei sau 

la care moment al activităţii au muncit cu plăcere sau ce anume i-a nemulţumit. 

4. Recunoaşteţi meritul unui elev în faţa colegilor, în faţa părinţilor sau a altor persoane 

semnificative. 

5. Imediat după o reuşită şi gratificarea acesteia, propuneţi-i elevului următorul pas: Faceţi-l să 

accepte o nouă provocare, o nouă sarcină şi să-şi propună o nouă reuşită. 

6. Evitaţi critica moralizatoare. 

7. Evitaţi să vă exprimaţi scepticizmul cu privire la reuşita viitoare. 

8. Îmbunătăţirea randamentului şcolar de moment al elevilor. 

9. Facilitarea evoluţiei sub aspect motivaţional a elevilor prin trecerea treptată de la 

condiţionarea externă prin forma intermediară de motivare extrinsecă şi motivare intrinsecă.   

Depinde de noi dascălii să aplicăm astfel de strategii. Aceste strategii vor duce la creşterea 

performanţei dumneavoastră profesionale şi la obţinerea unor succese deosebite cu elevii pe care îi 

formaţi, bazându-vă pe experienţa deja acumulată, aveţi aptitudinile şi competenţele pentru a aplica 

astfel de demersuri. Nu trebuie decât sa încercaţi să aplicaţi unele din aceste strategii pentru a le testa 

aplicabilitatea, pentru ca, pornind de la efectele obţinute şi aplicând astfel de strategii în diferite 

situaţii, ele să devină parte componentă a stilului dumneavoastră de predare şi caracteristica 

definitorie a personalităţii dumneavoastră de cadru didactic şi manager al clasei de elevi. 
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COPILUL ÎN LUMEA ȘTIINȚELOR  

SAU CUM SATISFACEM CURIOZITĂȚILE ȘI NEVOILE DE 

ÎNVĂȚARE ALE COPILULUI IN PERIOADA EDUCAȚIEI TIMPURII 
                                                                           

                                                                            Prof. Anica Gornea 

Grădinița „Steluțele Mării” Constanța 

 

 

„Toți suntem genii. Dar dacă judecăm un pește după abilitatea de a 

se urca în copaci, el va trăi toată viața cu impresia că este prost.”  

(Albert Einstein) 

 

Marii filozofi ai Antichităţii Socrate, Platon, Aristotel au fost cei dintâi care au meditat asupra 

rolului pe care educaţia îl joacă în societate în privinţa modelării personalităţii umane. Învăţământul 

contemporan formează foarte puţin sau deloc cea mai importantă capacitate umană, și anume aceea de 

a gândi. Este necesar să se schimbe în mod radical însuși modul de elaborare a disciplinelor școlare, 

pentru ca însușirea lor să fie în același timp și formare a capacităţii de gândire. Dezvoltându-le 

intelectul într-o nouă formă, orice obstacol poate fi privit ca o piatră de încercare. Pășind pe cale, dintr-

o dată în faţă îţi apare o stâncă uriașă. Pentru unii, ea va deveni un obstacol, iar ei se vor întoarce din 

drum, convinși că acesta nu duce nicăieri. Dacă s-ar căţăra pe stâncă, ar vedea că în faţă se întinde o 

nouă cale, un alt nivel, complet diferit de primul. Omul lipsit de inteligenţă se va întoarce din drum, cel 

inteligent se va folosi de piatră ca de o scară, iar cel care va ajunge în vârf va accesa noi trepte ale 

cunoașterii. Cei care se zdrobesc de stânci sunt teoreticienii, cei care urcă în vârf sunt înţelepţii, iar cei 

care din teamă nici nu se apropie de stâncă sunt cei ignoranţi (Osho). Învăţarea timpurie a explorat 

minunatele mecanisme ale minţii unui copil, începând cu felul în care învaţă copiii, fiecare în stilul să 

propriu. Lucrurile pe care copiii le învaţă în primii ani de viaţă îi vor influenţa pentru restul vieţii și 

joacă un rol crucial în călătoria care transformă copilul într-un adult în toată puterea cuvântului. 

Curriculum pentru vârstele timpurii promovează flexibilitatea programului instructiv-educativ, cu 

scopul de a crește calitatea educaţiei la acest nivel de vârstă. Ceea ce propune curriculum este atingerea 

cunoașterii prin intermediul învăţării experienţiale, proiectată cu ajutorul jocului, generator de 

satisfacţii și motivaţie internă și promovează schimbarea de ordin curicular din domeniul educatiei 

preșcolare, fiind binevenit datorită materialelor educaționale deosebit de interesante utilizate pentru 

stimularea curiozității preșcolarilor, dezvoltarea orizontului cognitiv și formarea abilitătilor practice. În  

domeniul știintelor nu au fost exploatate toate oportunitățile care pot încuraja copilul să experimenteze 

și să descopere”. 

Perioada preșcolară este perioada unei intense receptivităti și flexibilităti psihice.  

Abordarea știinţelor trebuie făcută printr-o diversitate de practici: lucru în echipă, activităţi 

practice, activităţi transdisciplinare etc. Derularea experimentelor cu materiale simple, din mediul 

înconjurător, stimulează ideea că știinţele naturii sunt un domeniu accesibil tuturor, inclusiv copiilor.  

Prin aceste experimente preșcolarii achiziţionează cunoștinţe din domeniul electricităţii, energiei, 

mediului și sănătăţii încă din grădiniţă. Așadar, abordarea modernă a proiectării, implementării și 

evaluării cunoștinţelor știinţifice prin intermediul unor produse curriculare reprezintă o modalitate 

eficientă de a răspunde preocupărilor de optimizare a demersului didactic și constituie o punte de 

legătură între individ și comunitatea știinţifică. 

Copiii mici sunt foarte deschiși către fenomenele naturale și tehnologice. În fiecare zi, ei 

descoperă lucruri noi pe care sunt nerăbdători să le testeze și să le investigheze. 
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Dacă am încuraja copiii (și chiar și adulții) să pună întrebări și să caute liberi răspunsurile, geniul 

lor natural ne-ar uimi. Toți copiii sunt observatori originali până la vârsta de 4 ani când încep să învețe 

să-și adapteze mintea pentru un nivel de curiozitate mai scăzut. 

„Consider ca principală sarcină a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități: o 

curiozitate inovatoare, o voință invincibilă, tenacitate în atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra 

tuturor: compasiune!”.( Kurt Hahn) 

Învățarea experiențială furnizează mediul și instrumentele care îi pot ajuta pe copii în înțelegerea 

informațiilor și a proceselor cognitive, prin crearea interacțiunii dintre participant, educatoare și grup.  

Cea mai eficientă învățare este cea pe care o poți controla, experimentând. S-a demonstrat că procesul 

de învățare este mult mai eficient atunci când se desfășoară pornind de la experiența proprie - o acțiune, 

o problemă sau un eveniment care creează nevoia de mai bună întelegere. Noi credem că învățarea este 

cu atât mai ușoară cu cât se desfășoară într-un cadru informal, relaxat, unde activitățile se desfășoară 

sub forma unor jocuri. Folosim experimentele științifice ca axă centrală în procesul de învățare și 

dezvoltare în cadrul atelierelor și oferim copiilor instrumentele și contextul special creat pentru 

stimularea curiozității lor și facilitarea asimilării de noi cunoștințe. În urma desfășurării experimentelor, 

copiii reflectează asupra acțiunilor și consecințelor. Apoi educatorul direcționează grupul în obținerea 

concluziilor generale și rezumarea rezultatelor (de ce, cum, când), introducând noțiunile sau conceptele 

noi. Urmează etapa de exemplificare a utilizării fenomenelor și proceselor în viața reală, invitând în 

final copiii la un exercițiu de creativitate și inovație pentru găsirea a noi modalități de utilizare a 

rezultatelor obținute. 

Atunci când sunt implicaţi în activităţi ce seamănă cu joaca, preşcolarii se poartă precum oamenii 

de ştiinţă: formează ipoteze, experimentează, calculează probabilitatea şi descifrează relaţii cauzale, 

susţine un nou jurnal ştiinţific. 

După ce am constatat că toţi copii au formate deprinderile tehnice de lucru am introdus unele 

procedee care conduc copilul să gândească şi să creeze în mod independent, ca răspuns la unele 

probleme pe care trebuie să le rezolve. Întotdeauna, în rezolvarea problemei date am fixat de la început 

reguli pentru a uşura pe copil să gândească şi să găsească rezolvarea. În acest scop, am prezentat la 

început copiilor diferite materiale simple cunoscute de ei . Regula ce se impunea era ca fiecare copil să 

aleagă şi să combine materialul dat în aşa fel, încât să redea modelul cerut. De exemplu, cu ajutorul 

beţişoarelor, am cerut copiilor să construiască o şosea lată atât cât să circule pe ea patru maşini deodată. 

Ei trebuiau să-şi aleagă beţişoare mai lungi şi scurte de aceeaşi culoare (albă), pentru a marca benzile 

de circulaţie. După construirea acestora am cerut copiilor să verifice rezultatul prin încadrarea celor 

patru maşini în interiorul benzilor, el convingându-se de exactitate. Cea mai mare satisfacţie le-a oferit-

o jocul cu maşinile în momentul verificării rezultatelor. 

Altă dată am pus la îndemâna copiilor cuburi, cerându-le să-mi construiască un pod atât de lat şi 

de înalt încât să treacă pe sub el un vapor confecţionat de ei din hârtie. Aceste jocuri în care dăm 

copiilor o sarcină precisă pentru rezolvare, în care-i punem să analizeze şi să compare, copilul ajungând 

să rezolve în mod independent orice problemă, contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale.      

În cadrul proiectului ,,Călător prin anotimpuri” am adresat copiilor întrebarea ,,În ce anotimp 

suntem și cum este afară?” copiii au spus că e toamnă și afară e frig și bate vântul.  Apoi pornind de la  

constatarea că afară lipsește soarele de pe cer, am cerut copiilor să îmi spună ce s-a cu întamplat cu el, 

unde cred ei că este?  R. s-a ascuns după nori.  Următoarea întrebare a fost : Dar norii cum au ajuns 

acolo sus? R.  Doamne Doamne i-a așezat..., Vântul i-a dus, Sunt plini cu ploaie.  

Făcând apel la cunoștințe dobândite am reactualizat experimentul cu fierberea apei atunci când 

am facut supa de zarzavat. Imediat au venit răspunsurile: În oală am pus apă apoi am așezat-o pe plită. 
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Apa a început să fiarbă și s-a ridicat. Când am așezat capacul ,,a început să plouă”. Am dirijat apoi prin 

întrebări conversația pentru a-i ajuta să tragă concluzia că așa se formează norii.  

În cadrul altei activități elementul surpriză a fost globul pământesc pe care l-au recunoscut. Ei au 

ajuns la concluzia ca pe Pământ este multă apă (după culoarea albastră). Arătându-le cei doi poli ei au 

spus că acolo e gheață multă. În sala de grupă am adus o scoică în care era apă. Apoi am adus diverse 

recipiente în care era gheață: un balon, pahare de plastic, cutie de la ou Kinder, sticle de plastic de 

diferite forme. Au luat în mână recipientele, au recunoscut starea de agregare a apei-gheață. Apoi i-am 

rugat să scoată gheața din recipiente. Au realizat că numai cei ce aveau pahar și balon au reușit. A fost 

momentul în care au realizat că gheața a luat forma recipientului și de aceea nu o pot scoate oricât de 

mult ar încerca. Pentru cei cu pahare am demonstrat ca s-a desprins pentru că mâinile erau calde și 

gheața s-a topit un pic. Ei au văzut ca ea plutește. I-am rugat să-mi spună ce s-a  întâmplat cu apa- 

foarte rece. Am umplut o mănușă cu untură și cealaltă am lăsat-o simplă, apoi am rugat pe rând să vină 

la mine, am pus mănușile în mâini. Ei au simțit că mâna cu mănușa simplă simte apa foarte rece în timp 

ce mâna cu mănușa cu untură nu. Astfel ei au realizat că stratul de grăsime protejează mâna.  

Apoi au trecut la prepararea apei de mare. Au avut fiecare 2 pahare, sare, lingurițe. Într-un pahar 

au dizolvat sarea. Apoi pentru a determina salinitatea au luat ouă pe care le-au scufundat în diluțiile 

obținute. În cel cu apă simplă oul s-a dus la fund, în celălalt pahar oul a plutit.  

Activitatea ,,Toamnă, toamnă harnică” a debutat cu recitarea poeziei Toamna de M. Micu. Apoi 

s-a dirijat conversația către noțiunea de livadă. Au recunoscut pomii fructiferi ale căror fructe le 

culegem toamna. M. T. a întrebat de ce părul din grădina bunicii nu a făcut pere. A fost momentul 

oportun să discutăm despre pomii fructiferi. Ei sunt formați din rădăcină, tulpină(trunchi), crengi, 

frunze, flori sau fructe.  Având în vedere că cea mai eficientă învățare este cea pe care o poți controla, 

experimentând, am considerat că este momentul în care ei pot afla cum se hrănește un copac (pom 

fructifer). Am luat un șervețel și am rugat un copil să îl rupă în fâșii. Fiecare fâșie obținută am dat-o 

pentru a fi răsucită. Am luat apoi ,,firele de rădăcină” pe care le-am atașat unui pom realizat de ei la 

activitatea practică și un pahar cu apă. Le-am explicat că un pom are nevoie de apă și substanțe 

minerale ca să se poată hrăni. Am chemat un copil pentru ,,a hrăni” pomul. Vârfurile ,,rădăcinii” au fost 

băgate în apă. I-am rugat să urmărească ce se întâmplă. Ei au asistat la absorția apei de către hârtie și au 

văzut cum urcă spre trunchi udându-se. Acesta a fost momentul în care le-am spus că orice pom trebuie 

să se hrănească ca să poate crește așa cum și noi oamenii ne hrănim. Iar părul pe care l-a văzut M. 

trebuie să mai crească să poată face și el fructe.   

În fiecare activitate integrată desfășurată din cadrul proiectului ,, Hai să ne descoperim ‘’am 

încercat să accesibilizez informațiile predate legându-le de realitatea perceptibilă. Astfel pentru a 

evidenția rolul sistemului osos din organism, am luat un umeraș. Am rugat copiii să îi testeze duritatea: 

să apese, să îl indoaie etc. Au realizat că este tare și nu reusesc să il deformeze. Apoi am luat paltonul și 

i-am rugat să îl așeze în picioare, drept. Evident paltonul a căzut grămadă pe covor. Ei au concluzionat 

că nu se poate. Am luat apoi paltonul și l-am așezat pe umeraș. Au constatat că acesta stă drept în 

picioare. A fost momentul în care am explicat că umerașul este precum oasele organismului iar paltonul 

cu restul corpului omenesc. 

Pentru a realiza care este rolul rinichilor, am folosit două pahare transparente. Într-un pahar i-am 

rugat să așeze nisip, piper măcinat, scorțișoară și apoi apă. După ce au amestecat soluția,  pe cel de-al 

doilea pahar i-am rugat să așeze tifon care în prealabil fusese împăturit în patru. Au turnat diluția prin 

tifon în paharul gol. Atunci au observat că apa din cel de-al doilea pahar este limpede, curată. În acest 

mod am încercat să demonstrez că rinichii sunt ca niște filtre care țin în organism lichidele bune iar pe 

cele rele le trimite să le eliminăm la toaletă.  
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Pentru a realiza că inima este ,,motorul” organismului, i-am rugat să își ia pulsul și de la mână dar 

și din piept. Apoi i-am rugat să strângă palma și să-mi arate pumnul stâng. Astfel ei au putut vedea 

fiecare cât de mare au inima.  

Pentru a realiza unde sunt poziționați plămânii i-am rugat să își așeze palmele de-o parte și de 

cealaltă a toracelui. Apoi le-am spus să tragă aer în piept. Au simțit că palmele s-au mișcat, s-au 

depărtat. Apoi i-am rugat să expire. Palmele au revenit la poziția inițială.  

Pentru a înțelege mai bine inspirația-expirația am luat pungi pe care i-am rugat sa le țină ca pe 

baloane în mână și să expire(sufle), au observat ca aerul umflă punga, apoi au inspirat și punga s-a 

dezumflat. Acesta a fost modul simplu de a accesibiliza informațiile transmise.  

În cadul ALA la sectorul Biblioteca am avut ca temă Hai la grădiniță ! Ei aveau ca sarcină 

reconstituirea programului și al drumului zilnic parcurs de copil de la trezire până ajunge la grădiniță, 

respectând regulile de igienă personală, de comportament și de circulație. 

În cadrul sectorului Joc de rol copiii Micii grădinari au avut ca sarcină nivelarea pământului, 

împărțirea suprafeței în 5 părți egale (straturi), folosind ca unitate de măsură un cub de lemn.  Trasarea 

pe fiecare strat a câte două rânduri folosind unealta de grădinărit,  numărarea a 9 semințe și împărțirea 

acestora pe cele două rânduri (descompunerea nr.9), notarea într-un exercițiu matematic. 

Manifestând creativitate, educatoarea va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va 

realiza echilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, 

creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a 

copiilor se dezvoltă spontan. Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena 

capacitatea de a acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care se 

manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc. 
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STIMA DE SINE 
 

Prof. înv. primar Olivia Maria Baciu  

Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara 

 

 

Stima de sine reprezintă modul în care fiecare se vede pe sine și, mai ales, felul în care simte și 

apreciază acest lucru. Modelul stimei de sine este însușit foarte devreme, în copilărie, atât prin ceea ce 

face un copil, dar mai ales prin felul în care răspund cei din jurul lui, în special părinții, la ceea ce face 

acesta. 

Din dorința de a-și proteja copiii și de a-i feri de suferințe, unii părinții sunt hiperprotectori: „Nu 

faci bine, lasă că știu eu mai bine” sau „Esti prea mic / mică, ai timp să faci asta toată viața”. Stima de 

sine se construiește pe încrederea în forțele proprii adică pe capacitatea noastră de a face unele lucruri. 

Atunci când un copil reușește un anumit lucru după mai multe eșecuri, el va învăța importanța lecției a 

perseverenței, prin care se construiește atitudinea ,,eu  pot face tot ceea ce îmi propun”. Dacă, însă, 

renunță după un eșec sau mai multe, acest lucru ar putea să-i influențeze, în timp, stima de sine.  O 

stimă de sine sănătoasă se dezvoltă prin echilibrul dintre sentimentul de a fi capabil de a face ceva și 

sentimentul de a fi iubit și apreciat. 

Un copil cu stima de sine crescută se simte bine în grup și se bucură de interacțiunea cu ceilalți. 

El își cunoaște atât punctele tari, cât și pe cele slabe și le acceptă. În fața unui lucru neașteptat, el va 

răspunde: ,,nu știu asta”, ,,nu înțeleg acest lucru”, dar va accepta provocarea. 

Un copil cu stima scăzută evită, în general, să încerce lucruri noi, renunță ușor și are o toleranță 

scăzută la frustrare. În fața unei provocări, el va spune: ,,nu sunt în stare să fac asta”, ,,nu pot”. 

Gândește despre sine în termeni de genul: ,,nu voi putea niciodată să fac asta”, ,,sunt un prost” sau 

,,oricum nimănui nu- i pasă de mine”. 

Cum putem interveni ca părinți:   

 Să le oferim copiilor noștri un mediu familial sigur, în care să se simtă iubiți, acceptați și 

protejați. Copiii care trăiesc în familii în care există conflicte, violențe sau abuzuri dezvoltă, în timp, o 

stimă de sine  scăzută, devenind timizi și negativiști. 

 Să fim atenți la modul în care reacționăm la rezultatele obținute de copil. De exemplu, ,,sunt 

mândru / mândră de nota pe care ai luat- o” și  nu “vezi că poți, dacă vrei (dar așa ești tu leneș / 

leneșă)”. 

 Să fim un exemplu pozitiv pentru copil. Un părinte care, la rândul său are o stimă de sine 

scăzută va fi permanent exigent cu el însuși și neîncrezător în posibilitățile de reușită ale copilului său. 

În schimb, un părinte cu o stimă de sine crescută va fi mai tolerant și echilibrat în reacții, devenind 

astfel un exemplu pentru copil. 

 Să identificăm și să modificăm convingerile exagerate ale copilului, în legătură cu perfecțiunea, 

succesul și reușita. 

 Să îl lăudăm de câte ori avem ocazia. În fiecare lucru, chiar greșit, există ceva bun pentru care 

copilul merită să fie lăudat. 

 Să îl încurajăm să nu se teamă de experiențele noi, din fiecare dintre acestea putând învăța ceva 

nou. De asemenea, activitățile sau jocurile care încurajează cooperarea sunt de preferat celor care pun 

accentul pe competiție. 

Înainte de a vă ocupa de stima de sine a copiilor dvs. , ocupaţi-vă de a dvs. ! Pentru că, dacă aveţi 

probleme de acest fel şi daca vă puneţi în gând să îmbunătăţiţi stima de sine a copilului  dvs., riscaţi să 
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faceţi să se exercite asupra lor o presiune mai puternică şi mai puţin convingătoare. Să nu uităm că, cea 

mai eficientă metodă  o reprezintă  exemplul propriu ; copiii interiorizează maniera în care dvs. vă 

descurcaţi şi vă confruntaţi cu propriile dificultăţi. 

Exprimaţi-le clar susţinerea voastră, fiind atenţi să nu folosiţi exclusiv mesajele indirecte (cum 

sunt cadourile). Exprimaţi-le afecţiunea în mod regulat - ceea ce nu înseamnă în permanenţă. 

Nu confundaţi lucrurile. De exemplu, recurgând la şantajul afectiv, ce constă în a- l ameninţa pe copil 

cu retragerea dragostei din cauza unui comportament care vi se pare neadecvat. Decât să- i spuneţi: 

„Mi- ai făcut mult rău" sau „Mă dezamăgeşti", de cele mai multe ori este de preferat să- i spuneţi: ,,Nu 

sunt mulţumit(ă) de ceea ce faci." Sau chiar negând problemele copilului, în numele iubirii pe care o 

primeşte: ,,Nu este grav că ai problemele astea, noi tot te iubim." 

 

Sfaturi pentru părinţi 

CE SĂ FACEŢI CE SĂ NU FACEŢI 

Să discutaţi în particular cu copilul Să vă adresaţi mereu copiilor în grup sau în 

numele cuplului 

Să-l ascultaţi în mod regulat pe copilul dvs. 

Vorbind despre universul său 

Să nu vă ocupaţi de el decât atunci când îi merge 

rău 

Să acordaţi interes activităţilor care îl 

preocupă 

Să vă mulţumiţi cu vagi urme de interes: "A, faci 

o machetă? Foarte bine, continuă..." 

Să împărtăşiţi anumite activităţi cu copilul Să-l lăsaţi în universul lui 

Să-i daţi sentimentul că este unic Să-l comparaţi în mod regulat cu ceilalţi copii 

(fraţi şi surori, verişori, colegi... ) 

Să fiţi un model pentru copil (să accepte 

criticile, fără a se prăbuşi în faţa eşecurilor... ) 

Să aveţi, ca persoană, comportamente opuse 

mesajelor educative ca părinte 

Să-l învăţaţi să se ia şi în râs (dându-i 

exemple) 

Să râdeţi de el în public 

 

Fii un părinte bun! 

În concluzie, să nu uităm că o stimă de sine sănătoasă acționează ca o armură în fața provocărilor 

vieții. Ea se construiește în copilărie, dar își pune amprenta asupra modului în care vom reacționa ca 

adulți. O persoană cu o ridicată stima de sine este mai rezistentă la presiuni, mai greu de manipulat, mai 

optimistă și dornică să experimenteze ceea ce îi oferă mediul. În opoziție, o  persoană cu stima de sine 

scăzută se va simți nesigură în fața provocărilor, reacționând cu anxietate, retragere și frustrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psiholog.wordpress.com/2009/11/17/fii-un-parinte-bun/
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Stima de sine a elevului 

.................................... 

 

 

Întrebări Răspunsuri 

Care sunt problemele interioare ale 

copilului dumneavoastră? 

 

 

 

Cum credeți că s- ar rezolva o problemă 

interioară din sufletul copilului? 

 

 

Unde s- a creat această problemă?  

Justificați răspunsul. 

 

 

 

De ce ați neglijat starea negativă  a 

copilului? (doar pentru elevii negativiști) 

 

 

 

 

Ce l-a determinat să realizeze acest desen? 
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SCENARII DE  MANAGEMENT  PEDAGOGIC   

AL  UNEI  EVALUĂRI  PENTRU  ÎNVĂȚARE 
 

Psiholog Adina-Georgiana Atomei   

C.J.R.A.E. Constanța 

 

 

Repere istorice 

Ca orice noțiune destinată a exprima o realitate dintr-un domeniu al reflecției și praxisului uman, 

evaluarea petru învățare se impune ca provocare pentru demersul analitic al specialiștilor în domeniul 

educațional. Protoistoria ei se ascunde, relativ indiferentă, prin frânturi de gânduri ale oamenilor 

interesați de fenomen. Un prim itinerariu capabil să ofere acces la decodificările asociate este cel al 

răsucirii in tempore. O verificare obiectivă a literaturii de specialitate permite conturarea unei prime 

observații. Astfel, gândită, atât din punct de vedere funcțional, cât și fenomenologic, aidoma  evaluării 

pentru învățare, expresia evaluare formativă îi este atribuită lui Scriven (apud McDowell, Sambell, & 

Davison, 2009). 

Cu patruzeci de ani în urmă, Benjamin Bloom a sugerat pentru prima dată că ar fi util sau 

revelator să fie examinate, sub forma unor evaluări, diverse procese implicate în activitatea didactică. 

La vremea respectivă, Bloom a indicat faptul că ar fi mai eficient ca evaluarea să fie văzută ca 

apreciere, preferându-se o delimitare de simpla ei utilizare pentru a înregistra rezultatele cursanților. 

Totuși, în următorii douăzeci de ani, rolul dominant al evaluării a fost acela de a înregistra rezultatele 

elevilor, cu toate că au existat o serie de încercări de a utiliza datele colectate în scopul ameliorării 

instruirii (Wiliam, 2011). 

Contemporaneitatea, insensibilă la asemenea „taine”, își verifică luciditatea cu ajutorul unor 

repere indubitabile. Astfel, în 1989, o echipă de cercetători în domeniul evaluării educaționale, sub 

auspiciul Asociației Britanice de Cercetare Educațională, a înființat Grupul de Reformă a Evaluării. 

Printre experți, Caroline Gipps, considerată a fi cea care a introdus termenul în comunitatea 

educațională mai largă, a făcut distincția clară între evaluarea învățării, ca măsură a achizițiilor 

dobândite, și evaluarea pentru învățare, ca utilizare a evaluării pentru a se alimenta și ameliora procesul 

de predare și învățare. Prin urmare, evaluarea învățării are caracter sumativ, pe când evaluarea pentru 

învățare are un pronunțat caracter formativ (1994, apud McDowell, Sambell & Davison, 2009).  

Paul Black, unul dintre cei mai influenți propunători ai evaluării pentru învățare din Regatul Unit, 

a afirmat că acest concept a devenit reprezentativ și trebuie asociat oricărei activități educaționale 

(2006, apud McDowell, Sambell, & Davison, 2009). Acest lucru sugerează faptul că evaluarea pentru 

învățare s-a transformat într-o noțiune nucleu la care aderă factori decizionali importanți și  numeroase 

instituții de învățământ.  

Scurtă doxografie. Asocieri  
Firește, o consecință naturală a apariției unei noțiuni în câmpul conceptual relativ fluid, dar și 

suficient de inert specific pedagogiei, generează o interogație referitoare la necesitate. Iar cel mai scurt 

traseu de a răspunde este cel care recunoaște forța inovativă, chiar creativă a epistemologiilor. În 

domeniul pedagogiei, această formă de de-construcție și re-construcție este un modus vivendi pentru 

gânditorii reprezentativi ai domeniului. Subiectivizarea epistemologiilor echivalează cu garantarea 

identității fiecăreia, fapt concretizat în diversele „nuanțe” asociate de cercetători, un exemplu fiind 

triada: evaluare a învățării – evaluare pentru învățare – evaluare ca învățare (Winter, 2003, apud 

McDowell, Sambell & Davison, 2009). Alternativele nu sunt limitate doar la cele trei, dovezi în acest 

sens fiind alternativele propuse de alți autori: „evaluare orientată spre învățare" (Carless, Joughin & 
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Mok, 2006, apud McDowell, Sambell & Davison, 2009 )  sau „evaluare care sprijină învățarea" (Gibbs 

& Simpson, 2004, McDowell, Sambell & Davison, 2009). 

Deoarece una dintre cele mai frecvente asocieri pe care le receptează evaluarea pentru învățare 

este aceea cu evaluarea formativă, se impune o scurtă analiză cu funcție tranzitivă a acesteia din urmă. 

Sadler (1989) a susținut faptul că evaluarea formativă trebuie să permită elevilor să înțeleagă 

obiectivele sau standardele care trebuie atinse, nivelul  actual de performanță și apoi să îi ghideze în 

luarea de măsuri pentru a elimina decalajul. Acest lucru cere elevilor să obțină o „expertiză" pentru a 

face judecăți eficiente cu privire la propriile lor performanțe. Ei trebuie să dezvolte abilități evaluative 

care să le permită să monitorizeze și să-și aprecieze propriul nivel de învățare, să determine „mărimea 

decalajului" și să obțină soluții de reudcere și eliminare a acestuia. Sadler a afirmat că abilitățile de 

evaluare pot fi dezvoltate prin utilizarea unor „experiențe autentice de evaluare" pentru elevi, care să le 

permită acestora să-și dezvolte cunoștințele metaevaluative, aducându-i astfel în categoria oamenilor 

capabili să determine calitatea generând anumite criterii (Sadler, 1989, p.135). 

Evaluarea pentru învățare se exprimă prin două dimensiuni. Una de dinam (generator 

motivațional) pentru demersurile de învățare, cealaltă de reper pentru profesor, pentru o reglare 

imediată a demersurilor de management al învățării elevilor (cu alte cuvinte: pentru predare): evaluarea 

formativă nu se bucură de o definire precisă și de o acceptare unanimă a sensului. În-tr-un studiu 

sintetic (Black & Wiliam, 1998), evaluarea formativă reprezintă acel set de demersuri specific 

profesorului și/sau elevilor, care furnizeză informații ce vor fi utilizate ca feedback pentru a modifica 

activitățile de predare și de învățare în care aceștia sunt implicați. 

Având ca punct de plecare ideea că evaluarea este o parte integrantă a învățării, de natură să 

ghideze procesul și să stimuleze învățarea ulterioară, Earl (2003), cercetător la Institutul de Studii în 

Educație din Ontario, deplasează accentul de la evaluarea sumativă la cea formativă, de la a emite 

judecăți de valoare la a genera descrieri analitice care să se constituie ca bază a trecerii într-o etapă 

superioară de învățare. Atunci când utilizează evaluarea pentru învățare, profesorii colectează o gamă 

largă de informații pe care le pot întrebuința pentru a modifica strategiile și optimiza întreg procesul de 

învățare în beneficiul elevilor. Cadrele didactice își pot construi, în cadrul evaluării, acele cerințe care 

să ofere o perspectivă amplă asupra a ceea ce elevii și-au însușit deja, și pot utiliza descoperirile pe care 

le fac pe parcursul procesului evaluativ pentru a proiecta pașii următori în instruire. În evaluarea pentru 

învățare, profesorii folosesc cunoștințele pe care le au despre proprii elevi (stilul / ritmul de învățare al 

fiecăruia ) și obiectivele curriculare pentru a identifica nevoile specifice de învățare. Evaluarea pentru 

învățare apare pe tot parcursul demersului evaluativ, nu doar la finalul acestuia. Ea se referă la aprecieri 

frecvente și interactive ale progresului și nivelului de înțelegere a elevilor pentru a identifica 

necesitățile de învățare și pentru a adapta în mod adecvat procesul de predare, ajutându-i pe profesori 

să ofere feedback formativ și să schițeze pașii următori în instruire (Looney, 2005). Kahl (2005, p.11) 

consideră că „o evaluare formativă este un instrument pe care profesorii îl utilizează pentru a măsura 

gradul în care se produce înțelegerea elevilor cu privire la anumite teme abordate și la diverse abilități 

pe care ei le deprind. Este un instrument intermediar care contribuie la  identificarea erorilor care pot să 

apară la niveul comprehensiunii în timp ce materialul este predat". Firește, reușita ei este în mod clar 

determinată de abilitățile personale ale cadrului didactic. 

Ca formă de învățare, evaluarea are meritul de a sublinia rolul elevilor și, în special, îi angajează 

pe aceștia în procesul autoevaluativ și îi activează în direcția propriei învățări (ca manieră specifică de 

autodezvoltare). Earl (2013) susține că prin introducerea noțiunii de evaluare pentru învățare și-a dorit 

să consolideze și să extindă rolul evaluării formative pentru învățare prin accentuarea rolului elevului, 

nu numai ca un contribuitor la procesul de evaluare și învățare, ci și ca un conector critic reflexiv între 
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cele două procese. Altfel spus, elevul are rolul de factor coeziv (el stabilește legătura). Elevii, în calitate 

de evaluatori activi, implicați și critici, iau contact cu informația, accesează cunoștințele anterioare, se 

autoreglează și își dezvoltă abilitățile metacognitive. 

Teleologii formative 

Scurta actualizare a punctelor de vedere exprimate în legătură cu fenomenul evaluării pentru 

învățare oferă posibilitatea identificării unor finalități precise, în special la nivelul instrumentării 

elevilor. 

Autoreglarea este înțeleasă ca fiind gradul în care elevii pot monitoriza și evalua aspecte ale 

propriilor comportamente de învățare și apoi pot acționa pe baza acestor informații pentru a-și 

îmbunătăți învățarea. Astfel se generează feedback intern care permite elevului să reevalueze 

obiectivele, criteriile și standardele și apoi să compare stadiul actual al învățării cu un standard 

prestabilit, cu obiectivele sau cu rezultatele externe pe care doresc să le atingă. D.Nicol și D. 

MacFarlane-Dick (2006) subliniază faptul că aleatoriul sau întâmplarea sunt dovezi ale ineficienței 

procesului de predare-învățare-evaluare și, prin urmare, trebuie eliminate. Aceeași optică apare și la 

Sadler (1989) atunci când afirmă faptul că evaluarea trebuie „să modeleze și să amelioreze 

competențele elevului prin scurcircuitarea variabilelor aleatoare și a ineficienței învățării prin încercări 

și erori” (Sadler, 1989, p.120). 

Accentuând rolul profesorului în a identifica metodele potrivite prin care să-i ajute pe elevi să 

intervină conștient în propria evoluție, Lowe (2007) propune, în acest sens, un scenariu care presupune 

reactualizarea a ceea ce elevii deja știu, achiziții realizate inclusiv prin efectuarea temelor sau citirea 

cursurilor anterioare. În mod ideal, procesul educațional trebuie să funcționeze ca un mecanism de 

autoreglare. Altfel spus, profesorul trebuie să-și redirecționeze prioritățile intervenționale, de la atenția  

oferită dificultăților existente în cadrul fiecărei lecții, la intervenții focusate mai mult asupra motivației 

elevului pentru o implicare care să valorifice potențialul individual (chiar spre o destinație de 

îndeplinire a acestuia). 

Atunci când elevii înțeleg clar obiectivele învățării, precum și criteriile după care vor fi evaluați, 

considerându-le relevante, ei au tendința să se implice activ, să rămână motivați și să își amelioreze 

semnificativ performanțele școlare (Marzano, 1992, apud McTighe & O’Connor, 2005).  

Într-o încercare de redimensionare a evaluării, Boud și Falchikov (2006) introduc termenii 

„învățare pe termen lung" și „evaluare durabilă". Aceștia consideră că evaluarea pentru învățare nu are 

doar rolul de a oferi feedback în timp util și de a îmbunătăți procesul de învățare a elevilor, ci de a 

stabili dacă practicile de evaluare îi pregătesc în mod adecvat pe aceștia pentru a deveni „evaluatori" 

eficienți ai propriului proces de învățare după perioada de școlarizare, și ulterior, pe parcursul întregii 

vieți. Cu alte cuvinte, evaluarea pentru învățare este o instrumentare constând într-un set de competențe 

de automonitorizare și autoreglare, indicatori ai unor abilități metaevaluative.  

Managementul  evaluării   pentru   învățare.  Instrumente 
Carless  (2007)  propune  conceptul  de  „evaluare  orientată  spre  învățare", considerând că 

acesta are o acoperire, dar și o aplicare mai largă decât evaluarea formativă și feedbackul. În opinia lui, 

acest tip de evaluare dezvoltă acele elemente care favorizează procesul de învățare, nu  aspectele care 

țin de apreciere cantitativă. El prezintă trei principii care oferă un cadru pentru înțelegerea bazei 

conceptuale a evaluării orientate spre învățare:  

1. Sarcinile de evaluare ar trebui concepute pentru a stimula practicile de învățare optimă în 

rândul elevilor. 

2. Evaluarea ar trebui să implice elevii în mod activ în generarea unor criterii pe baza cărora să se 

determine atât nivelul calitativ, cât și performanța proprie și / sau a colegilor. 

3. Feedbackul ar trebui să fie în timp util și orientat către viitor, cu scopul de a sprijini învățarea. 
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Evaluarea pentru învățare, ca model integrat, s-a dezvoltat pe baza cercetărilor empirice cu 

privire la experiențele elevilor în cadrul acestui proces, interogând atât mesajele puternice care le sunt 

transmise acestora în demersul evaluativ, cât și răspunsurile lor (Sambell, McDowell & Brown, 1997). 

Implicarea elevilor  în activitățile de învățare și feedback le oferă acestora posibilitatea 

transparentizării cerințelor disciplinei sau domeniului profesional ales și le permite să înțeleagă și, 

ulterior, să interogheze, sau să conteste standardele, rezultatele și criteriile utilizate pentru evaluarea 

unei activități de nivel calitativ superior. Învățarea socială, prin intermediul colaborării, și discuțiile de 

grup sunt valorizate și promovate, iar elevii își asumă din ce în ce mai mult controlul propriei învățări 

și evaluării acesteia. 

Cercetări recente ( Price, Pierson & Light, 2011) au arătat că există trei trăsături definitorii ale 

evaluării pentru învățare:  

1. oferă o perspectivă asupra modului în care elevii dobândesc achiziții cognitive, precum și 

asupra calității acestor achiziții, astfel încât profesorii să poată modifica sau personaliza instruirea  

2. permit profesorilor să evalueze o gamă mai largă de abilități și aptitudini  

3. conferă elevilor roluri noi în procesul de evaluare, transformând-o pe aceasta într-o experiență 

de învățare care să-i determine să se implice activ în propria transformare. 

1. Evaluări care oferă o perspectivă mai amplă asupra învățării elevilor, astfel încât profesorii 

să poată aduce modificările necesare procesului instructiv-educativ în timp util. Deoarece o mare parte 

dintre aceste instrumente și strategii evaluative sunt formative prin natura lor, informația survenită ca 

urmare a implementării acestora ajută cadrul didactic în a lua decizii imediate cu privire la 

îmbunătățirea instruirii. De exemplu, utilizarea portofoliului ca metodă de evaluare stimulează 

autoreflecția elevilor, oferindu-le feedback atât lor, cât și profesorilor, aceștia din urmă putând să-și 

reorganizeze în termeni optimi instruirea. Portofoliul, ca metodă de evaluare, oferă o viziune clară 

asupra efortului și evoluției elevului pe o perioadă de timp. Un alt beneficiu semnificativ al acestui 

instrument evaluativ este acela că este ușor adaptabil oricărui conținut și nu necesită resurse imediate 

de timp, ca în cazul unei probe scrise de evaluare. Un alt tip de evaluare care oferă o perspectivă clară 

asupra învățării elevilor este evaluarea reciprocă prin care elevii oferă feedback colegilor cu privire la 

calitatea sau valoarea muncii lor. Feedbackul oferit are rolul de a identifica și corecta eventualele erori, 

de a rezolva anumite probleme sau a clarifica prin comunicare anumite situații. Acordarea și primirea 

feedbackului implică abilități metacognitive precum autoreglarea, îmbunătățind rezultatele învățării. 

Pot fi evaluate lucrări, proiecte, prezentări, comportamente, ș.a. Atunci când este folosită strategia de 

evaluare reciprocă, dacă elevii și profesorul evaluează diferit un alt elev, se poate iniția un dialog 

productiv în care să se regăsească nevoile de învățare ale elevilor și să fie create noi obiective (Ross, 

2006, apud Price, Pierson & Light, 2011). Atunci când profesorii devin mai conștienți de nevoile, 

interesele, punctele tari sau slabe ale elevilor, ei își pot modifica strategiile de instruire și se pot 

concentra pe anumite conținuturi în beneficiul învățării elevilor. 

2. Evaluări care investighează o gamă mai largă de abilități și aptitudini. Formele tradiționale de 

evaluare (alegerea din mai multe opțiuni, completarea unui text lacunar, alegerea de tip adevărat/fals) 

apelează prioritar la memorie, implicând un efort cognitiv mai scăzut (Shepard et. al., 1995). Prin 

urmare, profesorii trebuie să utilizeze strategii de evaluare care să implice procesele cognitive 

superioare și abilitățile complexe de rezolvare de probleme. În afara portofoliului, evaluării reciproce și 

autoevaluării, cadrele  didactice  pot  utiliza  proiectul. Dacă evaluarea reciprocă și autoevaluarea 

stimulează reflecția, autoreflecția, cooperarea și comunicarea, proiectul evaluează nu doar cunoștințele 

cu privire la un anumit subiect, ci și capacitatea de a aplica acele cunoștințe și a crea un produs. 

Profesorul are libertatea de a folosi acele tipuri de proiect, de exemplu, designul sau confecționarea 

unui model, derularea unui studiu sau a unei cercetări, scrierea unui articol, ș.a., care să-i pună pe elevi 
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în situații reale de  viață. De asemenea, pentru testarea abilităților pot fi utilizate cu succes platformele 

de evaluare. Acestea sunt aplicaţii complexe create cu scopul testării cunoştinţelor acumulate într-un 

domeniu, abilităţilor motorii, psihomotorii, dar şi evoluţiei elevilor. Specialiștii au raportat multe 

beneficii ale utilizării platformelor educaționale de evaluare. Astfel, cercetările sugerează că, atunci 

când sunt integrate eficient în procesul instructiv-educativ, platformele de evaluare îmbunătățesc 

nivelul motivațional al elevilor, stimulează gândirea critică, ameliorează calitatea deciziilor la nivelul 

clasei, sporesc implicarea și bucuria de a participa la actul educational (Thurlow, Lazarus, Albus, 

Hodgson, 2010, Price, Pierson, Light, 2011 ș.a.). 

3. Evaluări care oferă elevilor roluri noi prin transformarea acestora în experiențe de învățare. 

Implicarea elevilor în crearea criteriilor de evaluare, precum și în monitorizarea propriei învățări 

transferă locusul instruirii de la profesor la elevii săi, poziționându-i în centrul procesului, asigurând 

astfel implicarea acestora. Matricea evaluativă este un exemplu oportun de instrument care sprijină 

evaluarea pentru învățare, întrucât presupune generarea unui set de criterii în care sunt specificate 

standardele necesare și nivelul calitativ considerat dezirabil de-a lungul unui continuum. Mai mult, s-a 

observat că elevii implicați atât în generarea indicatorilor unei grile, cât și aplicarea acesteia ca formă 

de auto și interevaluare obțin rezultate mai bune (Andrade, et.al., 2010, apud Price, Pierson & Light, 

2011).  

Într-o  cercetare  aparținând  lui  Jon  Price  și  colaboratorilor săi (2011), s-au  evidențiat șase 

strategii eficiente care ar trebui să fie parte a mediului actual de evaluare pentru învățare: 

1. Matricea evaluativă  

2. Proiectul  

3. Portofoliul  

4. Autoevaluarea 

5. Interevaluarea 

6. Platformele de evaluare 

 

CONCLUZII 

Popham  (2011) a  subliniat faptul că există recenzii recente a peste 4.000 de studii referitoare la 

evaluare. Aceste cercetări arată faptul că atunci când (evaluarea formativă / pentru învățare) este bine 

implementată în clasă, ea poate dubla efectiv ritmul învățării elevilor ... este clar că procesul 

funcționează, poate produce câștiguri enorme în achizițiile elevilor, și are suficientă flexibilitate, astfel 

încât fiecare profesor să o poată întrebuința în manieră proprie, dar totuși să obțină rezultate excelente 

cu elevii săi. 

Evaluarea, ca parte a activităților din  clasă,  este  un proces fundamental  necesar pentru a 

promova învățarea și, în cele din urmă, atingerea obiectivelor. Pentru a implementa un model eficient 

de evaluare, profesorii trebuie să prezinte elevilor obiectivele și standardele specifice care trebuie 

atinse, să ofere feedback individualizat permanent astfel încât elevii să-și poată îmbunătăți constant 

performanțele, să dea dovadă de optimism pedagogic pentru a le conferi încredere, să le ofere acestora 

suficiente oportunități de reflecție în ceea ce privește propriul progres și, nu în ultimul rând, să dezvolte 

abilitățile de autoevaluare ale elevilor pentru ca ei să poată conștientiza care aspecte ale învățării 

trebuie ameliorate. (Jones, 2005) 

Utilizarea strategiilor evaluative potrivite, abilitatea cadrului didactic de a adapta instruirea, 

calitatea relației profesor-cursant, motivația elevilor și abilitățile metacognitive ale acestora se 

dovedesc a fi variabile de o importanță semnificativă în demersul de a accesa o evaluare pentru învățare 

(Price, Pierson & Light, 2011). 
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LEGĂTURA GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ – FAMILIE - SOCIETATE 
 

Înv. Marioara Istrate 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia, jud. Constanţa 

 

Şcoala, grădiniţa, societatea şi familia sunt factorii responsabili de pregătirea noilor generaţii. 

Doar o colaborare între cei patru factori poate duce la succes.  

Unii pedagogi (Durcheim, Hubert,Wallon, Cousinet, Leroy) au încercat să evalueze rolul 

factorului relaţional în educaţie şi au ajuns la concluzia că ,,...fiinţa umană, copilul, situat într-un 

anumit mediu, este profund influenţat de acesta; comportamentul său diferă după cum trăieşte, solitar 

sau colectiv, şi depinde, într-o mare măsură, de natura relaţiilor cu partenerii. Maturizarea nu aduce 

decât potenţialităţi pe care interacţiunile sociale trebuie să le actualizeze.” Alţi specialişti (Lewin, 

Wittmer), investingând aceleaşi fenomene au desprins concluzia cum că ,,interacţiunile sociale 

condiţionează dezvoltarea intelectuală a elevului, atitudinile sale referitoare la obiectivele educaţionale 

ale şcolii şi rezultatele sale; relaţia elevului cu profesorul şi colegii influenţează foarte mult evoluţia 

atitudinilor, conduitei şi a cunoştinţelor învăţate”.  

Realizarea unui învăţământ unitar necesită respectarea unui obiectiv major, continuitatea în 

întreaga activitate educaţională. Această condiţie este valabilă şi pentru primele două trepte ale 

învăţământului: învăţământul preşcolar şi învăţământul primar. Perioada de 6-7 ani este considerată ca 

reprezentând etapa în care se constituie premisele personalităţii şi aşa zisele baze ale eului cognitiv, 

afectiv, motivaţional şi volitiv caracterial. 

Dacă altădată nu se punea prea mult accent pe rolul grădiniţei şi pregătirea copiilor în vederea 

şcolarizării, a dus la faptul ca mulţi copii să se integreze greu în clasa I. Acum rolul primordial al 

grădiniţei, continuat în perioada clasei pregătitoare, este pregătirea copilului pentru şcoală. 

La intrarea în clasa I copilul trebuie să posede deprinderi, atitudini şi cunoştinţe corespunzătoare 

integrării lui. Tactul pedagogic, metodele şi procedeele constituie un mijloc preţios de realizare a 

sarcinilor instructiv-educative pentru integrarea, cu uşurinţă, a copilului în activitatea şcolară. Formele 

de colaborare dintre grădiniţă şi şcoală se asigură prin măsuri de ordin psihopedagogic. O primă măsură 

de natură psihopedagogică menită să contribuie la asigurarea continuităţii între grădiniţă şi şcoală este 

plasată la nivelul conţinuturilor învăţământului. Legătura reciprocă şi continuitatea trebuie sa fie 

asigurate între clasa pregătitoare şi clasa I. O asemenea continuitate va asigura o mai rapidă adaptare a 

copiilor din clasa I la particularităţile muncii de învăţare. H. Wallon sublinia acest lucru arătând: ,,Este 

împotriva naturii să tratăm copilul în mod fragmentar. Cu fiecare perioada el constituie un ansamblu 

indisolubil şi original. În succesiunea perioadelor copilul rămâne una şi aceeaşi fiinţa în curs de 

metamorfozare. Condiţia esenţială a atingerii de către toţi copiii a gradului de dezvoltare şi adaptare 

cerut de o eficientă activitate şcolară, o reprezintă realizarea unei legături funcţionale de continuitate 

între activitatea din grupa mare a grădiniţei şi prima clasa a şcolii primare. Aceasta presupune analiza 

atentă a principalelor componente ale procesului de educaţie din aceste două trepte de învăţământ: 

obictive pedagogice, conţinut, forme de organizare a activităţii, metode, relaţia pedagogică.” 

Activitatea care se desfăşoară cu copiii în clasa pregătitoare trebuie să  ducă, în mod nemijlocit, la 

formarea şi la dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor de muncă intelectuală, activitate ce are 

continuitate şi în munca şcolară de mai târziu. Trecerea copilului de la grădiniţă la şcoală nu trebuie să 

constituie un prag, ci o continuare obişnuită a unei programe care este în dezvoltare şi continuată de 

către şcoală. Atributele şcolarizării, cât şi obiectivele majore ale educaţiei şcolare, obligă la conceperea 

unei pregătiri pentru şcoală ca un efort de a ridica întreaga formaţie a copilului la un stadiu superior în 

dezvoltarea lui intelectuală şi comportamentală. 
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Clasa pregătitoare cuprinde copiii între 6-7 ani şi era considerată ca o etapă de trecere de la 

grădiniţă la şcoală, ca o verigă de legătură între cele două unităţi de învăţământ. Trecerea clasei 

pregătitoare la şcoală impune necesitatea ca activităţile desfăşurate cu copiii clasei pregătitoare să fie 

proiectate şi desfăşurate în aşa fel încât accentul să cadă pe sarcinile formative, sarcini care vizează 

dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale copilului, a interesului acestuia pentru cunoaştere, a 

curiozităţii epistemice, a dragostei pentru învăţătură. O primă condiţie pentru rezolvarea raportului de 

continuitate dintre educaţia preşcolară şi cea şcolară o constituie analiza psihologică a activităţii şcolare 

şi determinarea acelor capacităţi intelectuale, afectiv-voliţionale ce trebuie formate copiilor pentru a se 

adapta fără dificultăţi activităţii şcolare, deci trebuie să se stabilească capacităţile necesare pentru ca 

preşcolarul să asimileze cunoştinţele prevăzute în clasa I. Constituirea clasei pregătitoare reprezintă o 

şansă dată tuturor copiilor pentru a-şi însuşi elementele formative care conduc la aptitudinile de 

şcolaritate. În activitatea pe care am desfăşurat-o în perioada clasei pregătitoare i-am tratat pe copii ca 

viitori şcolari, insistându pe dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea gândirii, a memoriei, a imaginaţiei şi 

a aptitudinilor de şcolaritate. Clasa pregătitoare, prin activitatea ei, am considerat-o o şansă în plus 

acordată copiilor, aceştia trebuind să facă faţă viitoarelor cerinţe şcolare.Legătura dintre grădiniţă şi 

şcoală se realizează şi prin măsuri de ordin pedagogic, care acţionează în sfera tehnologiei didactice.. 

Bine organizate, activităţile de la clasa pregătitoare vor dezvolta capacităţi intelectuale, vor forma 

abilităţi practice, care, mai târziu, vor conduce la formarea comportamentului pozitiv al copilului faţă 

de situaţiile concrete ce  urmează să le rezolve în activitatea şcolară. Totodată, în anul pregătitor, copiii 

îşi formează deprinderi, priceperi şi un vocabular clar şi bogat, fără a-i suprasolicita, având timpul 

necesar la dispoziţie pentru consolidări şi repetări necesare, impuse de vârstă. 

Recuperarea tuturor neajunsurilor în cadrul grupei mari – pregătitoare pentru şcoală până la 

sfârşitul anului şcolar presupune că, deja copilul este pregătit pentru şcoală, pentru mediul social 

specific. Când mă refer la şcoală, am în vedere că preşcolarul trebuie pregătit astfel încât să poată 

răspunde cerinţelor acesteia. Raportul dintre grădiniţă, şcoală şi societate, în general, trebuie să fie un 

raport de continuitate în plan instituţional, în planul conţinutului şi al metodelor. De aceea  educatoarea 

/ învăţătorul trebuie să se preocupe permanent de dezvoltarea limbajului şi de exprimare, să existe o 

mai mare preocupare pentru antrenamentul grafic, lucrând cu copiii pe fişe individuale, formându-le 

interesul pentru activităţile matematice. Între activitatea specifică grupei pregătitoare, cât şi clasei I, 

există o strânsă legătură pe linia conţinutului, a formelor de organizare şi a metodelor instructiv-

educative. Numai astfel se poate realiza puntea de legătură între cele două instituţii (grădiniţă şi şcoală) 

încât adaptarea la noile cerinţe ale clasei I să nu mai constituie o greutate pentru niciun copil. Programa 

clasei pregătitoare mi-a permis pregătirea în mod unitar a copiilor şi asigurarea în egală măsură a 

şanselor de a candida la deplinătatea succesului şcolar şi pentru ca această pregătire, care se desfăşoară 

în şcoală, să devină o măsură reală, care să contribuie în mod simţitor la preîntâmpinarea eşecului 

şcolar. În aceasta rezidă necesitatea unei permanente colaborări între grădiniţă şi şcoală, între 

educatoare şi învăţători. 

Una din condiţiile constituirii şi fiinţării unui sistem de învăţământ eficace o reprezintă coerenţa 

din interiorul său, unitatea componentelor sale. Edificiu complex, ordonat vertical pe niveluri şi trepte 

de instruire, iar orizontal pe tipuri de şcoli şi profiluri de formare, sistemul îşi demonstrează capacitatea 

de a asigura formarea şi dezvoltarea personalităţii umane în măsura în care, între altele, 

compartimentele şi verigile sale sunt corelate structural şi funcţional. 

Este un lucru bine ştiut că şcoala îşi începe acţiunea educaţională pe fondul acumulărilor realizate 

de copiii de vârstă preşcolară. O consecinţă a acestei constatări o constituie necesitatea cunoaşterii 

„zestrei intelectuale, a acumulărilor realizate de copii înainte de intrarea în şcoală, a nivelului lor de 

dezvoltare intelectuală ”. Este posibilă demararea cu succes a activităţii de învăţare în clasa I, dacă 
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aceste achiziţii sunt preluate „din mers”, astfel ca adaptarea să se realizeze treptat, pe nesimţite, prin 

noi acumulări pe care ei le vor face, de data aceasta în forme specifice activităţii şcolare. Pe de altă 

parte, asigurarea începutului bun este cerută şi de particularităţile psihologice ale copiilor de 6-7 ani, de 

plasticitatea sistemului lor nervos. 

Continuitatea între grădiniţă şi şcoală este posibilă prin asigurarea unor măsuri de ordin psio-

pedagogic realizate metodic. Copilul, înainte de a intra în clasa I, trebuie cunoscut temeinic. Se are în 

vedere cunoaşterea acumulărilor realizate în perioada preşcolară, în special a acelora care, într-un fel 

sau altul, constituie elemente pregătitoare pentru învăţarea citirii şi a scrierii, acestea sunt strâns legate 

de capacitatea de exprimare a copiilor, de nivelul auzului fonematic, de posibilităţile de mânuire a 

instrumentelor de scris, de coordonarea mişcărilor mâinii în vederea trasării unor contururi etc. 

Există căi şi modalităţi specifice care să vizeze perfecţionarea pregătirii preşcolarului pentru viaţa 

şcolară propriu-zisă, pentru regimul şcolar cu specificitatea sa. Aceste modalităţi vizează în prim plan 

pregătirea specifică, sub raportul componentelor psio-intelectuale, cognitiv-formative şi în al doilea 

rând comportamentul psiho-social specific vieţii de elev. 
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MODELE DE INTERVENȚIE ÎN MANAGEMENTUL 

COMPORTAMENTELOR NEGATIVE DIN CLASĂ 
 

înv. Ailin Devletcea  

Școala Gimnazială „Emil Gârleanu” Bărăganu, jud. Constanța 

 

 

Una dintre problemele sistemului educațional din țara noastră o constituie comportamentele 

negative ale elevilor. Indisciplina reprezintă un factor care afectează buna funcționare a școlii. 

Scopul acestei lucrări este de a prezenta diverse modele de intervenție în vederea ameliorării 

comportamentelor indezirabile. 

Comportamentele indezirabile în clasă. Sens. Asocieri 

Un comportament deviant presupune o abatere semnificativă de la normele valabile într- o școală. 

Astfel, devianța poate fi privită ca un construct social, și nu ca o caracteristică legată de o anumită 

manifestare, fiind o consecință a aplicării de către alții a regulilor și a sancțiunilor. Altfel spus, 

comportamentul deviant este rezultatul unei etichete venite din partea celor din jur. (Blândul, 2012, 

p. 13) 

Inadaptarea ar putea fi definită ca o neconcordanță între individ și mediu fie din cauza 

particularităților celui dintâi, care îl plasează la marginea sau în conflict cu realitatea ori cu exigențele 

unui anturaj, fie din cauza caracteristicilor viciate ale mediului în care o persoană este obligată să 

trăiască, fie, pur și simplu, din cauza faptului că individul cu probleme trăiește într- un mediu 

nepotrivit. (Druță, 2004, p. 83) Inadaptarea școlară îi vizează pe acei elevi care, din cauza dificultăților 

lor emoționale și comportamentale, nu pot beneficia de pe urma experiențelor educaționale oferite de 

școală. (Neamțu, 2003, p. 33) 

Comportamentele acestora sunt atât de variate, încât chiar și cadrele didactice cu o bogată 

experiență în domeniu ar putea fi surprinse. Aceste forme de manifestare variază între comportamente 

evazioniste (în care elevii își exprimă rezistența sau chiar opoziția față de anumite practici școlare prin 

neimplicare), respectiv cele agresive (posibile expresii ale unei personalități conflictuale, precum și ale 

inadaptării elevului la exigențele mediului școlar și social în care trăiește). 

Indisciplina se poate produce atât în sensul încălcării voluntare a normelor și a dispozițiilor 

școlare, cât și în sensul neimplicării elevului în activitățile didactice și în viața școlară. 

Tipologia comportamentelor indezirabile ale elevilor 

Conduitele evazioniste, denumite de L. Șoitu (2001, p. 12) și „agresivitatea indiferenței” - sunt 

caracteristice elevilor care, din varii motive, au reacții pasive în timpul orelor de curs, refuzând să 

participe să răspundă, să gândească, să creeze sau chiar să trăiască afectiv evenimentele din jur. Un 

asemenea comportament îi caracterizează pe elevii care, din punct de vedere fizic, sunt prezenți în sala 

de clasă, însă intelectual și emoțional par a fi absenți. Studiile de specialitate îi „ suspectează ” pe cei 

cu puține contacte sociale expuși riscului de a dezvolta astfel de comportamente. Un alt set de cauze ar 

putea fi posibilele erori pedagogice ale profesorilor. 

La polul opus conduitelor evazioniste ale elevilor în școală se găsesc cele agresive, definite, în 

sens generic, prin tendițe hetero- sau autodistructive prin care un elev face rău celor din jur sau chiar 

propriei persoane (minciuna, copiatul la examenele susținute pe baza unor probe scrise). 

Minciuna este un comportament prin care elevii încearcă să denatureze sau să ascundă sensul și 

semnificația unui mesaj pentru a- și atinge un scop (a leza pe alții, a- i speria pe cei apropiați). Alteori 

minciuna este un scop în sine. 
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Copiatul este o formă specifică de înșelăciune prin care elevul prezintă drept rezultat al propriilor 

sale eforturi de învățare o serie de cunoștințe pe care nu le- a asimilat, împrumutându- le ad- hoc din 

diverse surse. 

Forme ale copiatului sunt: copiatul individual, solidar, colectiv. 

Agresivitatea propriu- zisă a elevilor în câmpul școlar se produce pe fondul intenției acestora de 

a- i leza pe cei din jur, fizic sau verbal (fenomenul bullying, insultele). 

Fenomenul bullying se caracterizează prin trei note fundamentale: 

 agresiunea este deliberat îndreptată împotriva victimei; 

 relația asimetrică de putere existentă între agresor și victimă; 

 efectele bullying asupra victimei constau într- o stare de accentuată de disconfort și de 

insecuritate emoțională. (Beane și colab..2008, pp. 399- 402) 

Insultele sunt manifestări ale agresivității verbale directe, constând în etichetări depreciative ce 

presupun o recategorizare negativă a referentului, fie că este vorba despre interlocutor, fie despre o 

terță persoană. Acestea pot fi speciste, rasiste și/ sau referitoare la gen, făcând trimiteri defăimătoare ale 

individului spre lumea animală ori spre exemplare ratate din punct de vedere al dezvoltării fizice, 

raționale, intelectuale. 

 

Modele de intervenție în managementul comportmentelor negative din clasă 

a. Modelul Canter. Marlene și Lee Canter sfătuiesc profesorii să se manifeste pozitiv. Un 

profesor pozitiv este acela care comunică elevilor clar și ferm nevoile și cerințele sale, care dă curs 

unor acțiuni adecvate, răspunde elevilor în așa fel încât să maximizeze acordul cu ei și să nu încalce, în 

niciun fel, interesele cele mai înalte ale acestora. Scopul modelului Canter este de a- i ajuta pe profesori 

să- și asume responsabilități în sala de clasă și să- i învețe să fie calmi, deși energici, cu elevii. Ei 

stabilesc reguli de comportament, dar și consecințe, atât pentru comportamentul adecvat, cât și pentru 

cel indezirabil. 

Elevii care respectă regulile primesc semnale pozitive: recompense morale (chiar materiale), mai 

mult timp liber și anumite privilegii (își aleg singuri locul în sala de clasă, pot lucra în laborator după 

ore, pot împrumuta cărți din biblioteca profesorului). Elevii care nu respectă regulile primesc semnale 

negative: nu sunt lăsați în recreație, sunt ținuți la școală după orele de program, sunt convocați să 

discute cu directorul. Regulile și consecințele respectării sau nerespectării lor sunt comunicate elevilor 

(recomandabil ar fi să fie negociate cu ei) și părinților, încă de la începutul anului școlar. 

Profesorii pozitivi cer de la elevi un comportament decent și responsabil. Ei pleacă de la premisa 

că elevii, dacă vor, se pot comporta astfel. Profesorii pozitivi fac promisiuni; ei nu recurg la amenințări, 

pentru a întări regulile,ci dau curs consecințelor nerespectării lor: sunt consecvenți și acționează 

coerent. (Stan, 2009, pp. 109- 110) 

Disciplina pozitiva a fost criticată, în trecut, pentru faptul că era în mod inutil aspră și prea 

focalizată pe suprimarea comportamentului disruptiv în loc să- i învețe pe elevi cum     să- și controleze 

propriul comportament. Soții Canter au insistat asupra ideii centrale că elevii trebuie să învețe, într- o 

atmosferă de respect, încredere și sprijin, cum să se comporte responsabil. (Charles și colab., 2005, p. 

51) 

b. Modelul Fred Jones. Accentul este pus pe motivația elevului și pe comportamentul acestuia 

în sala de clasă. Modelul reprezintă rafinarea practicii profesorilor eficienți, ceea ce îl face accesibil și 

ușor de aplicat. Dintre coordonatele sale amintim: 

- Aproximativ 50 % din timpul destinat lecției este pierdut din cauza comportamentului 

perturbator al elevilor și a lipsei de concentrare în raport cu temele aflate în lucru. 



74 

 

- Se poate evita pierderea celei mai mari părți a timpului prin utilizarea sistematică a limbajului 

trupului, a sistemului de stimulente și a unui ajutor individual eficient. 

- Eficiența limbajului trupului presupune stoparea comportamentului indezirabil fără ca 

profesorul să piardă timpul: contact din priviri, expresie facială, poziție, semnale și gesturi, apropiere 

fizică. 

- Sistemul de stimulente motivează educabilii în desfășurarea activităților solicitate, îi menține 

pe aceștia concentrați asupra lecției respective și îi determină să aibă un comportament adecvat. 

- Sprijinul instrucțional pozitiv. Elevii sunt motivați să rezolve temele în sala de clasă dacă 

cadrul didactic se deplasează rapid de la unul la altul și acordând un ajutor eficient în rezolvarea 

temei. 

- Sistemele de întărire. Multe dintre intervențiile profesorului pot eșua; problema care apare este 

cea a mijloacelor pe care acesta le mai are la îndemână dacă elevii continuă să se comporte inadecvat, 

în ciuda unei instruiri bine proiectate și a aplicării sistemului de stimulente și a altor intervenții. 

- „Pregătirea scenei”: aranjarea sălii de clasă în așa fel încât să faciliteze învățarea și mișcarea, 

discuțiile cu părinții pentru a le câștiga sprijinul, cunoașterea situațiilor conflictuale din clasă atunci 

când acestea există, justificarea regulilor, reamintirea regulilor etc. (Stan, 2009, pp. 115- 117) 

Atât Lee și Marlene Canter, cât și Fred Jones au creat modele de disciplină pozitivă, care se 

bazează pe principii și se aplică în multe școli. În timp ce modelul Canter evidențiază drepturile 

profesorilor în calitate de educatori, iar al elevilor în calitate de educați, modelul Jones pune accent- 

cum s-a precizat mai sus- pe stimulente, limbajul trupului, „ pregătirea scenei ” pentru un 

management eficient. Cu alte cuvinte, disciplina pozitivă presupune, în principiu, controlul ferm al 

profesorului și transmiterea de la bun început a regulilor pentru a putea fi prevăzute consecințele ce 

decurg din ele. (Walters, Frie, 2007, pp. 206- 207) 

c. Modelul Glasser. Modelul Glasser recomandă terapia realității ca mijloc de a institui 

disciplina. Teoria realității este actul orientării elevului către realitate, adică al sprijinirii în procesul 

devenirii lui ca individ responsabil, capabil de a- și satisface nevoile în lumea reală. Glasser crede că, 

dacă doresc, elevii sunt ființe raționale care își pot controla comportamentul. Aceștia trebuie orientați 

pentru a deveni responsabili. Este treaba profesorului să furnizeze asistență astfel încât elevii să facă 

alegeri bune. Regulile sunt esențiale pentru Glasser și ele trebuie întărite. Consecințele logice ar trebui 

să apară imediat în comportamentul elevului, fără a se accepta scuze pentru un comportament 

indezirabil. Adepții acestei teorii nu alocă mult timp ascultării celor ce obișnuiesc să se plângă,  să-i 

condamne și/ sau să- i critice pe ceilalți. (Glasser, 1999, p. 5). De asemenea, Glasser pune în evidență 

și rolul întâlnirilor tuturor membrilor unei clase în abordarea și chiar în rezolvarea problemelor. (Stan, 

2009, p. 130) 

d. Modelul Kounin. În conformitate cu modelul lui Kounin, un bun management al clasei 

depinde de managementul lecției. Ideile-cheie ale acestuia includ: efectul de undă, atenția distributivă, 

controlul simultan, tranziția eficientă și sațietatea. 

- Efectul de undă survine atunci când profesorul corectează comportamentul greșit al unui elev, 

iar acest lucru influențează în mod pozitiv comportamentul celorlalți elevi; efectul de undă este 

amplificat de claritatea și de fermitatea corecției. 

- Atenția distributivă desemnează capacitatea profesorului de a observa tot ceea ce se întâmplă 

în sala lui de clasă. Pentru a fi eficientă, elevii trebuie realmente să creadă că profesorul știe tot ceea 

ce se întâmplă acolo. 

- Controlul simultan presupune implicarea în două sau în mai multe evenimente în același timp. 

- Tranzițiile. Comportamentul elevului este influențat de eficiența și de „firescul” tranzițiilor de 

la un moment la altul al lecției. 
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- Concentrarea elevilor. Abilitatea de a menține atenția elevilor centrată pe problemele lecției 

este esențială în menținerea eficienței lor; în același timp, se va înregistra și o reducere a problemelor 

de comportament. 

- Menținerea interesului și a implicării. Sațietatea este un concept pe care Kounin îl utilizează 

pentru a descrie pierderea treptată a interesului din partea elevilor. 

         Kounin sugerează reducerea sațietății prin a oferi educabililor sentimentul entuziasmului, 

al progresului și al provocării. Varietatea reduce sațietatea și plictiseala. (Stan, 2009, pp. 130- 133). 

Gestionarea situațiilor problematice, în acest mod, reduce comportamentele disruptive și crește 

randamentul școlar. Literatura de specialitate oferă dovezi în ceea ce privește utilitatea acestui model 

în management, mai ales când este folosit în mod sistematic. (Emmer, Evertson, 1981, p. 344) 

e. Modelul consecințelor logice. Acest model a fost inițiat de Rudolf Dreikurs. Scopul lui este 

dezvoltarea autodisciplinei elevului. Regulile clasei și consecințele logice ale încălcării lor sunt 

dezvoltate cât mai democratic cu putință. Consecințele logice constituie acele experiențe organizate de 

către profesor pentru a arăta elevilor cum stau lucrurile dincolo de zidurile școlii. De pildă, dacă un 

elev face murdărie în clasă, cineva trebuie să curețe; dacă un elev nu și- a terminat tema pentru acasă, o 

poate face în recreație sau după ore. Dreikurs introduce și conceptul de scopuri greșite. Iată câteva 

exemple: captarea atenției profesorului, căutarea puterii, încercarea de răzbunare, dorința de a fi lăsat în 

pace etc. Cheia corectării comportamentului indezirabil stă în identificarea scopului greșit și în a- l face 

pe elev să înțeleagă că este vorba de o problemă de comportament. Elevul trebuie informat asupra 

consecințelor logice ale comportamentului său și trebuie sfătuit să- și asume o conduită adecvată. (Stan, 

2009, pp. 151- 152). Este important ca aceste consecințe să fie considerate de către elev ca fiind logice 

sau riscă să nu se mai producă efectul corectiv. Acestea trebuie să aibă legătură cu fapta, să fie 

rezonabile și demne de a fi luate în seamă. (Tauber, 2007, p. 156) 

 

            Concluzia nu este dacă o școală va fi nevoită să gestioneze diverse comportamente 

indezirabile, ci, când le va experimenta, să fie pregătită. Literatura de specialitate insistă asupra 

informării și asupra antrenării cadrelor didactice pentru a le putea controla. 
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În ultimele zile ale lunii ianuarie, în debutul anului 2018, comunitatea celor peste 40 000 de 

români aşezaţi din timpurile preistorice în dreapta Tisei din Maramureşul adevărat şi întreg, astăzi 

regiunea Zacarpatia (Transcarpatia), Ucraina, a adus un ultim omagiu  profesorului Gheorghe Opriş, cel 

care a activat la Şcoala medie de cultură generală de gradele I-III Nr. 2 cu predarea în limba română 

din orăşelul său de baştină Solotvino (Slatina), raionul Tiaciv, regiunea Zacarpatia (Transcarpatia), 

Ucraina.  

Gheorghe Opriș a fost printre acei care au fondat Asociaţia Social-Culturală a Românilor din 

Transcarpatia „George Coşbuc”, în anul 1989, alături de mulţi intelectuali şi oameni simpli din zonă. 

Evenimentul se petrecea în ultimii ani de existenţă a puterii sovietice, atunci când  zvâcnea, în ultimele 

convulsii, marele şi temutul imperiu cu aparatul şi serviciile sale de represare. Atunci, la fel ca azi, era 

foarte uşor a fi român în România şi altceva în afara graniţelor, mai ales în URSS. Era timpul când 

puterea de stat ne vroia moldoveni şi nu permitea revenirea la alfabetul nostru latin... Erau timpuri 

grele..., dar profesorul Gheorghe Opriș s-a implicat mult în reconstruirea „Podului Istoric” peste Tisa 

(anii 1994 – 2007); a fost unul dintre cei trei care au fondat Liceul Românesc din Solotvino (Slatina), în 

anul 2003... 

Profesorul Opriş Gheorghe s-a născut la data de 27 ianuarie 1958 în familia lui Mihai, fiul lui 

Toader, şi a Irinei, fiica lui Gheorghe (născută Huzău). După cum ne relatează Alexandru Filipaşcu în 

lucrarea sa istorică „Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română”, la pagina 189, 

familia Opriş de Apşa de Mijloc şi de Jos (de Apşa) este atestată de la 1407, descinzând din Opriş, fiul 

voievodului Solovăstru de  Sarasău, confirmându-se originea veche românească. Unul din descendenţii 

acestei familii a ctitorit una dintre renumitele vechi biserici seculare de la Apşa de Jos. La pagina 122, a 

aceleiași opere istorice, găsim familia Huzău de Apşa de Mijloc, care este atestată de la 1406, 

descinzând din Vlad, fiul lui Opriş de Sarasău al voievodului Solovăstru. Deci, din arborii genealogici 

ai ambilor părinţi, s-a tras din vechi familii de nobili maramureşeni din dreapta şi stânga Tisei.  

Acasă a primit o educaţie deosebită. A învăţat să citească până a merge în clasa I a Şcolii medii 

Nr. 2 din Solotvino (Slatina). Se întâmpla la 1 septembrie 1965. A avut şansa ca în clasele I-IV să-i fie 

învăţătoare renumita Bodnar Viorica, fiica lui Luca, care a reuşit să pregătească o clasă foarte 

puternică. Gheorghe a fost printre cei mai buni elevi din clasă. Era eminent la învăţătură şi a avut 

purtare exemplară. În clasele V – VIII, a apărat cinstea şcolii la diferite competiţii sportive (handbal, 

fotbal, atletism), a câştigat olimpiada raională şi pe regiune la limba franceză, avându-l pe Domnul 

Gheorghe Borca ca profesor coordonator.  Apoi, în clasele IX-X, pe lângă faptul că a fost eminent, că a 

câştigat olimpiada raională şi regională la limba franceză din nou, a fost liderul organizaţiei de tineret a 

şcolii. În viaţa obştească, a continuat să se ocupe cu sportul foarte serios. A practicat luptele libere, iar 

rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, pentru că a avut un corp viguros şi bine dezvoltat. A obținut 

categoria I la seniori, atât la lupte libere cât şi la handbal. A absolvit şcoala cu brio în anul 1975.  
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S-a angajat la salina din orăşel pe post de muncitor, pentru ca, după o lună, să fie trimis de către 

comisariatul militar raional la şcoala specială de şoferi profesionişti din oraşul Rahiv, pe care a 

absolvit-o după un an de zile.  

În anul 1976, a fost trimis din nou de către comisariatul militar raional la Moscova, la Institutul 

Militar de Limbi Străine. Devine student, în 1976, al Facultății de filologie romano-germană din 

cadrul Universităţii de Stat din oraşul Cernăuţi. A fost un student foarte bun şi cu rezultate deosebite la 

învăţătură. A fost preocupat, ca student, de cercetarea științifică,  participând cu lucrări personale la 

manifestări desfășurate în cadrul universității, dar și la alte forumuri ştiinţifice. I-au fost decernate 

numeroase premii, diplome, foi de laudă. A continuat să se ocupe foarte serios de sport. A fost membru 

constant al selecţionatelor universităţii, oraşului şi regiunii la lupte libere şi la luptele „Sambo”. A 

îndeplinit criteriile pentru a candida la categoria maestru al sportului din URSS la lupte libere, iar la 

luptele „Sambo” a obținut categoria I la seniori, participând la numeroase competiţii de diferite ranguri. 

A fost unul dintre cei patru studenți români din facultate (restul declarându-se moldoveni).   

După absolvirea facultăţii, în cadrul căreia a făcut pregătire militară, a obţinut gradul de 

locotenent. O perioadă a lucrat ca ghid-interpret cu grupurile de străini la Oficiul de turism 

internaţional din Cernăuţi. 

Profesorul Gheorghe Opriş a rămas în memoria tuturor ca un exemplar familist. Şi-a iubit foarte 

mult familia şi a ţinut nespus de mult la ea. Împreună cu soţia sa, Doamna Ileana, (farmacistă de 

meserie), au crescut şi educat două fete: Georgeta şi Ruxandra. Au făcut tot posibilul ca fiicele lor dragi 

să termine studii superioare. Georgeta şi-a luat diploma la ASE Bucureşti, iar Ruxandra a absolvit 

Universitatea de Stat de la Ujgorod. Doamna Ileana i-a fost întotdeauna alături, l-a susţinut şi înţeles în 

tot ce a făcut. 

A fost un bun creştin ortodox. Era membru al Senatului Bisericii Ortodoxe cu hramul Sfiinţilor 

Arhangheli Mihail şi Gavriil din Solotvino (Slatina). A păstrat şi promovat, între tineri, în parte, şi 

consăteni, în general, toate tradiţiile şi obiceiurile pe care le-au avut înaintaşii noştri. 

În toamna anului 1981 a fost numit pe post de instructor militar şi profesor de limba franceză la 

Şcoala Medie din satul Glibokii Potik (Strâmtura), raionul Tiaciv, unde a activat până în anul 1993. În 

acest sat a lăsat o urmă de mândrie românescă în inimile elevilor şi localnicilor, remarcându-se ca un 

intelectual de origine română. A contribuit personal, în mod fizic, la construirea noii şcoli medii din 

localitate. Foarte des, chiar după ce şi-a schimbat locul de muncă, a fost căutat de către mulţi absolvenţi 

din Glibochii Potik, în vederea obţinerii unor sfaturi legate de viaţa şi activitatea lor. În anul 1993 a fost 

transferat la Şcoala Medie de Cultură Generală de gradele I-III Nr. 2 cu predarea în limba română din 

Solotvino (Slatina). Aici a activat pe post de instructor militar, profesor de limba franceză şi de istorie. 

La această instituţie a lucrat până la sfârşitul scurtei sale vieţi. 

A fost un excelent profesor, obținând numeroase premii cu elevii săi, la diferite olimpiade, la 

nivel raional și regional. A fost şeful întrunirii metodice a instructorilor militari din raion. În memoria 

multor generaţii de absolvenţi au rămas competiţiile, întrecerile sportive, concursurile de tot felul, 

seminariile, activităţile extraşcolare, care au fost proiectate și coordonate de dânsul. Un loc aparte îl 

ocupă excursiile turistice în munţii Carpaţi cu copiii, excursii în care el le-a insuflat dragoste şi respect 

faţă de glia strămoşească, copiii învățând altfel despre ţinutul natal şi despre istoria adevărată a 

neamului. 
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Profesorul Gheorghe Opriş a fost numit de nenumărate ori diriginte de clasă, activitate pe care a 

desfășurat-o cu mare plăcere și implicare. A iubit şi respectat copiii şi aceştia din urmă i-au răspuns cu 

reciprocitate. S-a bucurat de mare autoritate în rândurile elevilor şi părinţilor. A ţinut constant mâna pe 

pulsul claselor, având legături strânse cu părinţii elevilor. 

Profesorul Opriş Gheorghe şi-a jertfit o mare parte din timpul său pregătind copiii dotaţi din 

şcoală, nu numai la discipline şcolare pe care le-a predat, în scopul ridicării nivelului cunoştinţelor 

elevilor pentru ca ei să reuşească la admiterea în diferite facultăţi din ţară şi de peste hotare.  

A avut relaţii perfecte cu colegii săi de lucru. S-a bucurat 

de autoritate şi respect din partea lor. Unii absolvenţi de-ai săi i-

au devenit colegi de muncă, după absolvirea facultăţilor. Le-a 

venit întotdeauna în ajutor cu sfaturi şi îndrumări potrivite. 

Pentru reuşitele şi succesele sale în muncă, i s-a conferit 

titlul pedagogic „Profesor Superior” şi i-a fost acordată categoria 

superioară în specialitate ca profesor. De asemenea, i-au fost 

decernate multe premii și diplome de onoare, pentru succesele 

sale pe tărâmul pedagogic. 

În viaţa localităţii s-a evidenţiat, de asemenea, prin 

pregătirea multor sportivi, de diferite ranguri, la lupte libere, atunci când a fost antrenorul spotivilor 

localităţii, prin aceasta educând un mod sănătos de viaţă şi de trai în rândurile tineretului. 

În ultimii ani de putere sovietică, s-a încadrat activ în mişcarea de renaştere şi promovare a 

identităţii naţionale a românilor din regiunea Zacarpatia (Transcarpatia), numărându-se printre 

fondatorii primei Asociaţii a comunităţii de români a Maramureşului Istoric situat în dreapta Tisei din 

toate timpurile. De la întemeierea, în anul 1989, a Asociaţiei Social-Culturale a Românilor din 

Transcarpatia „George Coşbuc” (A.S.C.R.T. “George Coşbuc”),  a participat în mod foarte serios şi cu 

responsabilitate la toate activităţile organizate de către asociaţie. În anul 1994 este ales vicepreşedinte 

al Asociaţiei. În anul 1998, profesorul Gheorghe Opriş este ales preşedinte al A.S.C.R.T. „George 

Coşbuc”. 

Una dintre primele sale preocupări a fost înlesnirea restabilirii legăturilor între neamurile de pe 

ambele maluri ale Tisei. A intervenit în faţa instanţelor competente din Ucraina şi România în vederea 

rezolvării multor probleme existente de zeci de ani. 

A fost în audienţă la Preşedinţii României: 

Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsecu, 

pentru soluţionarea cerinţelor românilor din dreapta 

Tisei. Fiind foarte lucid, inteligent şi hotărât din 

fire, a reuşit să înlăture multe obstacole existente 

vechi, create artificial de către regimurile 

precedente. A condus de câteva ori grupuri de copii 

colindători din Slatina la Palatul Cotroceni din 

București. În cadrul Programului „ARC”, a 

organizat şi însoţit sute de elevi şi de cadre didactice la odihnă şi excursii în România. 

Profesorul Gheorghe  Opriş  a  continuat  lucrul  început  de  

către  A.S.C.R.T. „George Coşbuc”, pentru a stabili relaţii de 

colaborare între diferite organizaţii şi instituţii din Ucraina şi din 

România, relații care se păstrează şi astăzi. A fost alături de Ilie Ivan -  

primul Consul General al României la Cernăuţi din Ucraina 

Independentă de la inaugurarea consulatului, însoţindu-l, de 
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nenumărate ori, în vizitele oficiale şi neoficiale ale acestuia în Transcarpatia.  De multe ori a mediat 

organizarea grupurilor de pedagogi, medici, oameni de cultură, politicieni, pentru efectuarea 

schimburilor de experienţă în diferite ramuri de activităţi din cele două ţări. A fost printre primii care 

au contribuit la stabilirea relaţiilor de înfrăţire între localităţi şi oraşe din cele două ţări. 

În repetate rânduri a condus grupuri de reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Transcarpatia la 

celebrarea evenimentelor legate de Marea Unire de la Alba Iulia. A 

participat la unele lucrări ale Congreselor Spiritualităţii Româneşti din 

România, de  la tribuna cărora întotdeauna a prezentat raporturi 

competente, care au conţinut doleanţele românilor din Transcarpatia şi 

propuneri pentru soluţionarea lor. În cadrul multor ceremonii oficiale, 

la cel mai înalt nivel, întotdeauna a avut un cuvânt de spus în favoarea 

românilor din dreapta Tisei. 

Alături de societăţi şi primării de pe cele două maluri ale Tisei a 

derulat şi implementat diferite Proiecte Transfrontaliere în urma cărora au avut de câştigat toţi. Unul 

dintre cele mai reuşite proiecte, căruia i-a dedicat o mare parte din viaţă, a fost Proiectul dintre Primăria 

Sighetu Marmaţiei (primar - ing. Ion Bledea) şi Asociaţia Social Culturală a Românilor din 

Transcarpatia „George Coşbuc” (preşedinte - profesorul Gheorghe Opriş) pentru restaurarea şi 

reconstruirea „Podului Istoric” şi deschiderea Punctului Internaţional de Trecere a Frontierei peste râul 

Tisa dintre Sighetu Marmaţiei, România, şi Solotvino (Slatina), Ucraina. Proiectul a fost finanţat de 

către Europa şi Primăria Sighetu Marmaţiei. Pe 

malul românesc a activat consecvent primarul 

municipiului Sighetu Marmaţiei ing. Ion Bledea. 

Pe malul drept această funcţie a îndeplinit-o 

preşedintele A.S.C.R.T. „George Coşbuc”, 

profesorul Gheorghe Opriş, cu sprijinul unor 

membri devotaţi ai asociaţiei. A fost foarte greu. 

Greul l-a dus profesorul Gheorghe Opriş. Se iveau 

piedici neaşteptate şi probleme nejustificate din 

partea multor persoane fizice şi juridice. Mulţi nu 

au crezut că „Podul Istoric” va fi reconstruit şi pus în funcţiune ca Punct Internaţional de Trecere a 

Frontierei. După aproape 10 ani de activitate titanică şi perseverentă, această idee şi lucrare măreaţă a 

fost realizată în anul 2007, când Preşedinţii României, Traian Băsescu, şi al Ucrainei, Vladimir 

Iuşcenko, în cadrul unei ceremonii solemne, au tăiat panglica de inaugurare a „Podului Istoric” şi a 

Punctului Internaţional de Trecere a Frontierei. ...”Părinţii” acestui  obiectiv istoric, profesorul 

Gheorghe Opriş şi inginerul Ion  Bledea, în mod neobiectiv, au fost lăsaţi în umbră... Azi, toată lumea 

de pe cele două maluri ale Tisei, şi nu numai, benefiază de comodităţile oferite de acest Punct de 

Trecere a Frontiei, chiar şi acele persoane care n-au crezut în reuşita realizării acestui Proiect. 

 În anul 2001, în cadrul Şcolii medii de cultură generală de gradele I-III Nr. 2 cu predarea în 

limba română din Solotvino (Slatina), unde activa profesorul Gheorghe Opriş, s-a deschis prima clasă 

de liceu. Urma realizarea unui alt mare obiectiv la care Gheorghe Opriş a participat alături de încă doi 

colegi: crearea unei instituţii de învăţământ de tip nou în Ucraina la acea vreme, Liceul de tip internat 

cu profil umanitar şi ştiinţe exacte cu predarea în limba română din Solotvino (Slatina). La data de 17 

ianuarie 2003, Liceul de tip internat cu profil umanitar şi ştiinţe exacte cu predarea în limba română 

din Solotvino (Slatina)  a fost inaugurat şi deschis oficial ca persoană juridică aparte. Profesorul 

Gheorghe Opriş a fost dirigintele primei promoţii de absolvenţi ai acestui liceu în anul 2003. A activat 

aici pe post de instructor militar, profesor de limba franceză şi de istorie până în anul 2015. 
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Începând din anul 1994, prof. Gh. Opriş, în planul de activitate al asociaţie,  a urmărit pregătirea, 

selectarea şi trimiterea absolvenţilor şcolilor româneşti din 

Transcarpatia la studii în România. A fost membru permanent al 

comisiilor ucraineano – române pentru selectarea candidaţilor la 

studii în România. În perioadele când acest tip de lucru nu a găsit 

înţelegerea cuvenită aici, el, ca preşedinte al A.S.C.R.T. „George 

Coşbuc”, a susţinut şi organizat în continuare activitatea de selectare 

a candidaţilor la studii în România. 

Prof. Gh. Opriş a jucat cel mai important rol în realizarea 

dorinţei românilor din zonă de a avea o publicaţie locală în limba română. La intervenţia A.S.C.R.T. 

„George Coşbuc”, în frunte cu prof. Gh. Opriş, în faţa organelor de stat din Ucraina, s-a obţinut 

permisiunea de a   publica ziarul „Maramureşenii”. S-a constituit o redacţie aparte, independentă a 

ziarului. Însă, din cauze care nici nu merită a fi comentate, ziarul nu mai apare. 

Prin munca depusă de prof. Gheorghe Opriș, A.S.C.R.T. „George Coşbuc” s-a impus în faţa 

forumurilor competente din Ucraina. De acest fapt ne convigem atunci când vedem că părerea 

A.S.C.R.T. „George Coşbuc”, în cazul abordării diferitor probleme sociale, culturale, educative şi chiar 

politice, este solicitată şi luată în consideraţie de către reprezentanţii puterii de stat, lucru care 

demonstrează autoritatea asociaţiei în viaţa publică.  

Profesorul Opriș fost membru al Radei Consultative regionale a Administraţiei de Stat, membru 

în diferite comitete organizatorice constituite cu ocazia organizării diferitelor activităţi în regiune. 

Îndeosebi, merită menţionată activitatea sa în comisia bilaterală de lucru ucraineano-română, începând 

cu anul 2003. A participat, în repetate rânduri, la tratative dintre Ucraina şi România, la Kiev şi la 

Bucureşti. A reprezentat interesele românilor din zonă la şedinţa de lucru organizată de către M.A.E. al 

Ucrainei la Ujgorod; la întâlnirea cu reprezentanţii organelor competente de la Kiev, în vederea apărării 

drepturilor românilor din Ucraina de a avea învăţământ în limba română; la întâlnirea de la Beregovo, 

la care părerile i-au fost luate în consideraţie de către Ambasada României la Kiev şi de către 

Consulatele României la Cernăuţi şi la Solotvino; a luat parte activă la diferite şedinţe ale altor comisii, 

la Ujgorod, Cernăuţi şi în România, unde a avut un cuvânt greu de spus întotdeauna. 

O pagină aparte în biografia prof. Gh. Opriş o constituie activitatea sa publică. A fost întotdeauna 

alături de minerii de la Salina Solotvino, i-a îndrumat, susţinut şi i-a ajutat cu tot ce a putut. 

Prof. Gheorghe Opriş a fost o personalitate ilustră în istoria românilor din Transcarpatia de la 

sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI. A rămas, pentru totdeauna, în inimile noastre şi va 

servi ca pildă pentru generaţia tânără de azi şi pentru  generaţiile următoare. 

A plecat dintre noi, la cele veșnice, cu o mare durere în suflet: i s-a refuzat acordarea 

(redobândirea) cetăţeniei române de către organele competente din România. 

Bunul şi Înduratul Dumnezeu să-l ierte! Odihnească-se în pace!  
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Baciu Aurelia, Profesor de educație fizicǎ şi sport 

                Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

 

Ȋnvǎțǎtorul din clasele primare, apoi dirigintele, însǎ şi alți profesori joacǎ un rol important în viața 

copilului. Rol care nu se limiteazǎ la orele din clasǎ şi la materiile şcolare. Influența unui învǎțǎtor sau a 

unui profesor depǎşeşte activitǎțile şcolare. La orice vârstǎ, fiecare dintre noi încǎ purtǎm amintirea unora 

dintre profesorii noştri, profesori care ne-au fost dragi, care ne-au inspirat sau care, dimpotrivǎ, ne-au 

descurajat şi ne-au fǎcut viața grea. Influența profesorilor în viața copilului poate fi una majorǎ, într-un 

mod pozitiv sau nu. 

Profesorii sunt persoane importante în viața copilului, oferindu-i atât educație, disciplinǎ, ghidare, 

motivație şi fiind deseori modele pentru acesta. Relația profesor-copil (şi bineînțeles, învǎțǎtor-copil) este 

una importantǎ, copilul petrecând odatǎ cu vârsta şcolarǎ o mare parte a timpului în mediul şcolar. Prima 

parte a vieții sale, copilul învațǎ totul de la pǎrinții sǎi, cei semnificativi care îi oferǎ dragoste, ocrotire, 

primele cunoştințe despre lume. Apoi, intrǎ în ecuație şi alte persoane de referințǎ ce vor avea un impact 

major asupra vieții copilului, profesorii fiind printre cei mai importanți – copilul nu învațǎ de la învǎțǎtorii 

şi profesorii sǎi doar informații şi abilitǎți, ci şi moduri de interacțiune, valori, perspective asupra lumii. 

Deşi pǎrinții vor rǎmâne modelele prime şi importante ale unui copil, nu se poate trece cu vederea 

influența importantǎ a cadrelor didactice. 

Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea 

personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi şi cetăţeni. Transformările 

intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o mare măsură şi viaţa şcolii. Cererea crescândă de 

educaţie, educaţie permanentă, integrarea învăţământului cu cercetarea şi producţia, obligă şcoala să-şi 

revizuiască principiile, obiectivele, structura, metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat 

exigenţelor tot mai mari ale societăţii. 

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea și 

pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de 

învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească. 

Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri, acceptate de 

majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, mangementul și organizarea activităților de 

învățare, consiliere psiho-educațională, managementul clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și 

colegii, dezvoltare profesională de-a lungul vieții, participare la perfecționarea procesului educațional și a 

inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunitate. 

Relația profesor-copil este importantǎ şi poate avea o influențǎ majorǎ asupra sa: îndeosebi deoarece 

copilul petrece atât de mult timp la şcoalǎ şi deoarece cadrele didactice sunt figuri respectate, aceştia 

devin modele pentru copil. Pǎrinții pot deveni chiar puțin geloşi pe influența profesorilor: ați fost vreodata 

puşi în situația în care sǎ îi dați copilului un sfat oarecare, iar el sǎ vǎ rǎspundǎ: „mai bine fac cum a zis 

domnul profesor”? Este evidenta influența unora dintre profesori asupra copilului dacǎ luǎm în 

considerare emoțiile puternice pe care relația profesor-copil le poate naşte la acesta din urmǎ: copilul are o 

mare admirație şi respect pentru unii dintre profesorii sǎi, chiar şi o mare afecțiune (preponderent în 

clasele primare şi de gimnaziu); alteori, copilul îşi urǎşte cu adevarat unii dintre profesori, ceea ce aratǎ, la 

fel, puternicǎ influența pe care o pot avea aceştia asupra sa. 

https://familist.ro/invatatorul-model-pentru-copil
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Profesorii influențeazǎ imaginea de sine şi stima de sine a copilului. Prima datǎ, învǎțǎtorul, apoi 

profesorii au un rol important în formarea imaginii de sine şi a stimei de sine a copilului; mai exact, pot 

incuraja copilul şi îi pot crea o imagine de sine pozitivǎ şi o stimǎ de sine puternicǎ sau pot critica des 

copilul, formându-i o imagine de sine negativǎ şi afectându-i serios stima de sine. Ȋn special copilul 

sensibil sau care porneşte cu o imagine de sine negativǎ este influențat major de opiniile şi atitudinea 

profesorilor fațǎ de el. Din pǎcate, este comun ca un învǎțǎtor sau profesor sǎ îşi formeze o anumitǎ 

imagine despre elevii sǎi, etichetându-i (uneori, injust, pe baza unor note sau a unor comportamente 

singulare) ca fiind elevi buni, elevi proşti, elevi mediocri, elevi obraznici, elevi cuminți etc.. Apoi, 

profesorii se vor purta conform acelei etichete cu elevii lor, incurajându-i sşi stimulându-i pe cei 

considerați buni, ignorându-i des pe cei medicori, care nu ies în evidențǎ şi criticându-i şi pedepsindu-i 

mai des pe cei considerați rǎi sau proşti! Iar modul în care se comportǎ şi vorbeşte un profesor cu el 

afecteazǎ mult imaginea şi stima de sine a copilului. Mai departe, o stimǎ de sine scazutǎ cauzeazǎ reale 

probleme copilului, atât în activitatea şcolarǎ (el nu se crede suficient de bun, pentru cǎ ceilalți nu îl cred 

suficient de bun), cât şi în viitor. Un individ cu o stimǎ de sine scǎzutǎ nu are o viațǎ satisfǎcǎtoare. 

Profesorii sunt modele de comportament pentru copil. Nu rar se întamplǎ ca un copil, în special la 

vârste mai mici, sǎ imite figurile de autoritate – profesorii fiind printre primele. Copilul poate adopta 

mimici, gesturi, expresii şi chiar modul general de a comunica al unui profesor, admirând aceastǎ 

persoanǎ şi dorindu-şi sǎ fie asemeni ei. Stilul unui profesor constituie un model – fie cǎ este vorba de un 

stil autoritar, unul empatic, unul agresiv. 

Relația profesor-copil influențeazǎ modul de integrare a acestuia în mediul şcolar. Copilul care se 

adapteazǎ la şcoalǎ, care se descurcǎ cu sarcinile şcolare, care este motivat sǎ participe la activitǎțile 

şcolare, care se simte integrat în mediul şcolar este copilul care se bucurǎ de o relație bunǎ cu 

profesorii. O relație bunǎ cu profesorii asigurǎ implicarea copilului în educația sa, respectarea regulilor 

şcolare, satisfacția şi motivația copilului de a avea rezultate bune (invers, relații deficiente îl lipsesc de 

orice satisfacție şi motivație şi îl fac sǎ nu aibǎ respect mare pentru mediul şcolar); nu mai trebuie adǎugat 

faptul cǎ satisfacția şi motivația sunt esențiale pentru performanțele şcolare. Nu numai etichetele puse de 

cǎtre profesori elevilor lor (buni, rǎi, mediocri etc.) pot face relația bunǎ sau rea, ci şi implicarea 

parintilor, statutul social al familiei copilului, etnia, chiar şi sexul copilului (profesorii sunt simpli oameni 

şi pot avea propriile prejudecǎți, care îi pot determina sǎ favorizeze sau defavorizeze copii de un anumit 

sex, o anumitǎ rasǎ, dintr-o familie cu probleme). Copilul care are o relație bunǎ cu profesorii va fi 

motivat sǎ învețe, va accepta sfaturile, însǎ şi criticile profesorului mai uşor, va respecta regulile şi va 

simți satisfacție în urma rezultatelor şcolare bune. 

Profesorii pot naşte interesul pentru învǎțare la copil – sau dimpotrivǎ, pot face educația sǎ i se parǎ 

o obligație dificilǎ şi plictisitoare. Totul depinde de felul în care profesorul interacționeazǎ cu elevii sǎi şi 

de cum le prezintǎ informația. Profesorii care pot explica pe întelesul copilului, care pot prezenta 

informația într-un stil mai puțin rigid, care nu evalueazǎ bazându-se doar pe memorare pot face un copil 

sǎ fie mai stimulat sǎ învețe, chiar sǎ aibǎ interesul de a învǎța (şi nu sǎ urascǎ învǎțarea). Și aspirațiile 

copilului în legaturǎ cu performanțele sale şcolare sunt influențate în principal de cǎtre profesor (ştie 

acesta sǎ încurajeze, sǎ aprecieze rezultatele şi sǎ critice elevii într-un mod constructiv, fǎrǎ a le afecta 

încrederea?). 

Cadrele didactice pot forma aspirațiile profesionale ale copilului. Existǎ profesori ce înteleg copilul 

şi care sunt iubiți şi admirați de cǎtre acesta; aceşti profesori pot avea o majora influențǎ în alegerile şi 

aspirațiile profesionale de viitor ale copilului, în domeniul de activitate preferat (câți nu am ales un 

domeniu care era cel al unui profesor iubit sau urmând sfatul acestuia?). 

Profesorii sunt uneori un sprijin pentru copil. Influența profesorilor asupra copilului nu se limiteazǎ 

la educație şi performanțe şcolare. Ei sunt uneori un ghid şi sprijin pentru copil, care le poate cere sfaturi 

https://familist.ro/implicarea-parintilor-in-educatia-scolara-a-copilului
https://familist.ro/implicarea-parintilor-in-educatia-scolara-a-copilului
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acestora. Copilul poate alege sǎ meargǎ mai degrabǎ la un profesor cu care are o relație bunǎ decât la 

pǎrinții sǎi (îi este uneori jenǎ de pǎrinți sau se poate gândi cǎ aceştia nu l-ar putea ajuta). Des, un copil va 

apela la sfaturile şi ajutorul profesorului când are probleme cu alți elevi în şcoalǎ (profesorii cunosc 

deseori multe despre relațiile între elevi), dar şi când are probleme acasǎ. 
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Oricare ar fi latura din care privim clasa de elevi, rolul învățătorului este proeminent, iar 

exercitarea concretă a acestui rol depinde de personalitatea lui și de situațiile educative cu care se 

confruntă și pe care le are de rezolvat. Învățătorul este lider numit. Prin hotărârea conducerii școlii, el 

primeste o clasă cu care va lucra și totodată o clasă pe care o va îndruma . 

Învățătorul și elevii nu se aleg unii pe altii. Profesorului îi revine sarcina şi răspunderea integrării 

sale în clasă şi în colectivul de elevi pe care urmează să-l închege. Într-un colectiv format, profesorul 

devine unul din membrii acestuia, dar cu statut special. 

Învățătorul conduce și decide, organizează, influențează, consiliază și controlează, apreciază și 

îndrumă, este model de conduită civică și morală, este profesionist. El își exercită atributele și calitățile 

asupra grupului și asupra fiecărui membru al acestuia în parte pentru obținerea succesului școlar și 

formarea comportamentelor dezirabile, dirijează relațiile interpersonale din grup în scopul asigurării 

unui climat psihosocial favorabil dezvoltării personalității elevilor și pentru a îmbunătăți relațiile 

interpersonale. 

Activitatea de conducere este o modalitate de optimizare a activității umane, conducerea 

presupune alegerea unor acțiuni, determinarea structurilor organizatorice și a responsabilităților 

agenților acțiunii, formularea sarcinilor și atribuțiilor lor, controlul realizării sarcinilor și evaluarea 

rezultatelor. 

Problema conducerii este inseparabil legată de organizare şi are ca moment hotărâtor decizia. 

Profesorul poate lua decizii cu privire la tot ceea ce se întâmplă în procesul instructiv-educativ, își 

exercită puterea asupra principalelor fenomene ce au loc în grup, supraveghează şi îndrumă întreaga 

activitate a clasei. Sarcina fundamentală a profesorului este de a conduce învăţarea elevilor. Profesorul 

ia decizii pe tot parcursul activităţii sale didactice: înaintea, în timpul şi ulterior predării. 

Înaintea predării profesorul îşi planifică activitatea fixându-şi obiective, stabilind formele de 

organizare a activităţii, strategiile de predare şi evaluare, organizarea cadrului de desfăsurare. În timpul 

predării, profesorul urmăreşte reacţiile elevilor pentru a introduce suplimentar informaţie sau a renunţa 

la informația redundantă. Ca urmare a autoanalizei și autoevaluării prestației sale, profesorul trage 

învățăminte și ia decizii de autoperfecționare. Momentele pregătitoare presupun reflecție, iar cele 

ulterioare predării, analiză. 

În timpul predării, contactul direct cu elevii îi activează profesorului întreaga personalitate. El ia 

decizii ad-hoc. Adaptarea permanentă a comportamentului profesorului la situația clasei vizează 

promovarea învățării la nivelul elevilor, sporirea eficienței educative. 

Profesorul organizează cadrul adecvat învățării elevilor. El trebuie să stăpânească atât disciplina 

pe care o predă cât și strategiile de conducere, curriculum-ul școlar, să aibă abilități psihopedagogice și 

să cunoască personalitatea elevilor. 

Conducerea învățării elevilor implică și asigurarea unui climat favorabil acestui proces. Mediul 

fizic ambiant, climatul afectiv stimulator, încrederea în capacitățile elevilor, implicarea lor în 

activitatea de învățare dar și în luarea deciziilor privind viața clasei și asumarea de roluri, educarea 

respectului pentru celălalt și pentru reguli, utilizarea întăririlor pozitive și recunoașterea reușitelor sunt 

tot atâtea modalități de exercitare a conducerii eficiente. 
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Păstrarea permanentă a contactului vizual între profesor și elevi, proximitatea spațială, 

accesibilitatea la mijloacele materiale utilizate sunt și acestea condiții ale unei bune organizări a 

activității de învătare a elevilor. 

Bine folosite de către profesor, metodele de grup influențează nu numai comportamentul celui 

asupra căruia sunt orientate, dar și asupra celorlalți membrii ai grupului. Asemenea metode presupun 

abordarea unor probleme comune grupului, vizează antrenarea a cât mai multor elevi în rezolvarea lor 

și permit raportarea manifestărilor de comportament în acelasi timp la individ și la cerintele grupului. 

Metodele de grup „fac ca elevii să se simtă atrași de grupul lor, să accepte deciziile grupului ca pe 

propriile lor decizii, să simtă o responsabilitate generală crescută în îndeplinirea sarcinilor”. 

Conducerea învățării are la bază verificarea și evaluarea progreselor înregistrate de aceștia, 

descoperirea și diagnosticarea la timp a dificultăților întâmpinate, atât pentru aprecierea evoluției lor 

cât și pentru aprecierea propriei prestații a profesorului. 

Învățătorul conduce întregul proces instructiv-educativ desfăsurat în școală, dar nu învățarea 

elevilor. El este responsabil și dirijează viata în grup. 

Conducerea eficientă este condiționată de interacțiunea a trei factori: 

1. calitățile psihosociale ale profesorului; 

2. personalitatea fiecărui elev; 

3. factorii situaționali de grup. 

În grupul școlar relațiile de conducere-subordonare se prezintă ca o rețea în care se conturează 

conducerea clasei de către liderii formali-elevi. 

Pentru a-si putea exercita atribuțiile de conducere, profesorul este investit cu putere și autoritate. 

Înțelegând prin autoritate capacitatea profesorului de a se impune, de a-i determina pe elevi să i se 

subordoneze, precum și capacitatea de a lua toate măsurile pe care le consideră oportune și necesare, 

dar legale, consider că autoritatea trebuie să fie atributul principal al profesorului. 

Acțiunea de conducere este complementară celei de supunere-subordonare. Apare însă o 

întrebare: „Până unde trebuie să meargă această supunere-subordonare din partea elevilor?” 

Întrucât școala pregătește tineri pentru o viată socială liberă și democratică, relațiile de 

conducere-subordonare implică inițiativa, participarea activă a elevilor la propria formare, iar 

supunerea nu este decât o pregătire a elevilor pentru ca, în viată, să-și poată armoniza interesul cu al 

celorlalți. Clasa de elevi nu este împărțită în conducători și condusi, ci fiecare membru al ei 

îndeplinește în acelasi timp sau succesiv roluri de conducători și executanți. 

Profesorul rămâne în fruntea ierarhiei organizaționale a clasei. Supunerea elevilor față de 

profesor este permanentă. Profesorul nu trebuie să transforme conducerea în abuz de putere, să nu dea 

comenzi si să nu ia decizii arbitrare, ci trebuie să stimuleze participarea activă și constientă a elevilor la 

rezolvarea sarcinilor prin actiuni comune. 

Conducerea implică solicitare, subordonarea trebuie să devină angajare. 

În practica școlară se întâlnesc diferite stiluri de conducere. Mai frecvente sunt stilurile 

„autoritar” si „democratic”. În general este recunoscut ca fiind superior stilul democratic pentru că 

acesta „creează raporturi optime între subiect și sarcină, rezolvarea problemelor apărând ca rezultat al 

propriei activități a subiecților”, pe când cel autoritar „apare ca un sistem de comenzi și ordine externe, 

care «astupă» perspectiva muncii și barează calea oricărei independențe în acțiune. Subiecții sunt 

urmăriți, încorsetați, subiectii se încarcă de tensiune emoțională și devin agresivi în relatii, fiind gata 

oricând să migreze din câmpul sarcinii.” (P.Golu) 

Dacă se practică stilul democratic de conducere, atmosfera de grup este plăcută subiecții sunt mai 

rezistenți la acțiunea factorilor perturbatori. 

Experiențele făcute de Lippit si White dovedesc superioritatea conducerii democratice. 



86 

 

Liderul formal elev apare, fie ca urmare a alegerii lui de către membrii clasei, fie prin numirea lui 

de către profesor. El este responsabilul clasei, iar la clasele mici mai apar : responsabil cu curățenia, cu 

disciplina, cu îngrijirea florilor etc. În clasă există funcții care se ocupă periodic, prin rotație, de fiecare 

elev: funcția de serviciu. 

Liderul clasei are o serie de avantaje în activitatea de conducere. El este permanent între colegii 

lui, cunoaște în amănunt viața interioară a clasei, relațiile dintre elevi, sentimentele și atitudinile 

elevilor față de profesori, conduita mai puțin controlată a elevilor în situații cotidiene. 

Liderul elev trăiește mai îndeaproape decât profesorul pulsul clasei și cerințele pe care el le emite 

pot fi acceptate cu mai multă ușurință decât cele care vin în mod direct din partea profesorului. Dar, cu 

toate acestea, liderului elev îi lipsește experiența de viată si de conducere, precum și puterea de a se 

impune cu mijloace de constrângere, dacă situația o cere. Este necesară o bună colaborare între 

profesor și responsabilul clasei. 

Liderul informal, neoficial, neinstituționalizat este rezultatul rețelei de structuri sociometrice din 

clasă, a preferințelor în relațiile interpersonale simpatetice dintre elevi. Întrucât nu-și exercită puterea în 

același mod ca liderul formal, între cei doi se pot naște contradicții. Liderul informal poate deveni mai 

popular decât cel formal și mai influent. 

Profesorul trebuie să cunoască aceste contradicții, dacă ele există, să folosească influenta liderilor 

informali în scopul realizării sarcinilor școlare, să contracareze influența negativă a unor lideri 

informali și să dirijeze alegerea în funcție de conducere pe cei mai valoroși lideri informali. 

Relațiile profesor-elevi se constituie într-o retea de interdependențe. Relațiile informațional-

cognitive și relațiile afective sunt subordonate relației de conducere-influentare. Atât relația 

informațional-cognitivă cât și cea afectivă se stabilesc cu scopul de a-i influența pe elevi: pentru 

însușirea de cunoștințe, pentru determinarea unor stări afective favorabile recepționării mesajului emis 

de profesor, pentru determinarea unor modificări de comportament sau stabilizarea unor trăsături de 

caracter. Profesorul declanșează și întreține interesul elevilor și dorința lor de a învăța și de a răspunde 

printr-un comportament adecvat cerințelor lui. 

Influențarea elevului de către profesor se face direct, prin atitudine, mesaj verbal, gestică, 

mimică, stare afectivă, exemplu personal, adică prin prezența sa activă. Această prezentă are rolul unui 

stimul ce determină la elevi un răspuns (care poate fi de acceptare formală, acceptare cu convingere, 

imitare, contagiune, rezistență). Indirect, profesorul influențează prin alți factori educaționali cum sunt 

colectivul de elevi, familia, consiliul profesoral, comitetul cetățenesc de părinți. 

Eficiența influențării depinde de o serie de factori: congruența dintre repertoriul profesorului și 

cel al elevilor în comunicare, realizarea feed-back-ului și tonul afectiv al relației profesor-elev. 

Prin comportamentul lui afectiv profesorul impune elevilor un anumit comportament individual și 

de grup. 

Trăsăturile temperamentale ale profesorului au un cuvânt de spus. Autocontrolul permanent, 

echilibrul autoimpus sunt hotărâtoare pentru un comportament adecvat. Comportamentul emoțional al 

profesorului influențează direct comportamentul elevilor prin contagiune și indirect, prin climatul 

afectiv pe care îl determină în clasă. Acest comportament poate fi „factor de stimulare a unor stări 

afective tonice sau de diminuare a capacității de muncă a elevilor și de blocare a relațiilor de 

comunicare între elevi și profesor.” (V. Popeangă, 1973, p.132) 

Relațiile apropiate între profesor și elev, bazate pe încrederea elevului nu numai în competența 

profesională a profesorului, ci și în competența sa ca sfătuitor, pe capacitatea empatică a profesorului, 

sunt dorite de către elevi. 

Ei se adresează profesorilor pentru a obține sfaturi doar dacă sunt destul de apropiați de ei, dacă 

au încredere că vor fi înteleși și bine sfătuiți. 
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Cel mai des pentru motivarea reținerilor sunt invocate: distanța dintre profesori și elevi, frica de 

profesor, indiferența profesorului și teama elevilor de a nu fi înțeleși greșit de către profesor. 

Elevii nu se adresează oricărui profesor, ci aceluia care îi înteleg. Elevii își doresc relații mai 

apropiate cu profesorii, pentru a găsi în aceștia sprijin moral ori de câte ori au nevoie. Oricât de bune ar 

fi aceste relații, elevului îi trebuie curaj ca să ceară sfat profesorilor săi. 

Starea afectivă a clasei este determinată de doi factori esențiali: activitatea grupului și relațiile 

dintre educator și educați în timpul activității. Această stare este influențată de deciziile profesorului, de 

stilul lui de conducere și de dezvoltarea unor raporturi mutuale pozitive sau negative între elevi. 

Elevii desfăsoară o serie de activități comune: învață, merg în cluburi, participă la activități 

artistice, de petrecere a timpului liber. Activitățile comune favorizează formarea unor sentimente de 

grup (colegialitate, solidaritate, prietenie, simpatie) și spiritul comunitar (de dragoste, respect, mândrie, 

apărarea grupului). În clasă se formează și se dezvoltă colegialitatea, manifestată prin loialitate fată de 

colegi, întrajutorare și solidaritate, ca sentiment de atasament fată de colegi, de datoria fată de grup în 

apărarea intereselor acestuia. Solidaritatea elevilor se manifestă și în respectarea normelor prescrise și a 

celor de grup. 

Propriile norme de grup ale clasei admit adeseori minciuna, frauda scolară, insolența în virtutea 

solidarității de grup. „Constrângerea și teama sunt răi sfetnici pentru elevi, care găsesc în minciună un 

refugiu și în grupul clasei un mijloc de acoperire și apărare. Asemenea situații creează tensiuni și cazuri 

de constiință a căror rezolvare solicită acțiuni organizate în mod rațional.” (V. Popeangă, 1973, p.155) 

Climatul afectiv al clasei este rodul nu numai al comportamentului profesorului, ci și al 

conlucrării lui cu elevii și se realizează cu contribuția ambelor părți. Profesorul trebuie să sesizeze și să 

încurajeze orice încercare, oricât de timidă, a elevilor de a se apropia de el. Elevului îi este frică să nu 

greșească si mai ales să nu fie înțeles greșit, dar el dorește din toate puterile să-și deschidă sufletul în 

fața profesorului. Tonul afectiv pe care profesorul îl imprimă relațiilor sale cu elevii și pe care îl induce 

în relațiile interelevi generează climatul afectiv, favorabil sau nefavorabil bunei desfășurări a activității. 

Profesorul poate interveni conștient în creearea unei stări afective pozitive la nivelul clasei ajutându-i 

pe elevi să-și dozeze rațional efortul de învățare prin modul de predare, prin cerințe și prin îndrumarea 

studiului individual. Solicitarea prea mare, nerațională sau neînțeleasă de elevi are efecte negative în 

comportamentul acestora, manifestate prin chin, minciună, fraudă, anxietate, pasivitate, plictiseală, 

sustragere de la îndatoririle școlare. Prin tonusul pe care îl imprimă grupului, profesorul favorizează 

efortul elevilor și rezultatele lor sau dimpotrivă, le face munca mai grea, chiar apăsătoare. 

Tonusul afectiv optim al relației profesor-elevi exclude deopotrivă autoritarismul, înfricoșarea, 

amenințarea elevilor, instabilitatea comportamentală a profesorului, precum și atmosfera permisivă și 

formalismul. Școala rămâne un cadru social de muncă, în care seriozitatea și angajarea conștientă 

trebuie să domine. 

Profesorul este răspunzător și de tonul afectiv dintre elevi. Supărările, amărăciunea, refuzul, 

invidia îngreunează foarte mult cooperarea, chiar și în situații lucrative. „Grupul depinde în mare 

măsură de felul relațiilor din cadrul grupului, de sprijinul, de afecțiunea, de simpatia și 

încrederea reciprocă.” ( E. Geissler, 1977, p. 30) 

Conducerea școlii își cunoaște profesorii, cu bune și cu rele, dar sunt și aspecte care scapă. Dacă 

directorii sunt noi în funcție, lucrurile se precipită, în sensul că este nevoie de un anumit timp pentru ca, 

prin asistențe la ore, să-și formeze o părere adecvată realității despre fiecare profesor, iar probleme 

școlii se cer rezolvate rapid. 

E greu de crezut că elevul va avea totală încredere în profesor astfel încât să-și spună părerea. Cu 

tact și cu puțină diplomație profesorii pot afla ce cred elevii despre ei. 
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Sub aspectul educativ profesorul se sprijină în acțiunea sa pe fenomene care întăresc coeziunea 

clasei. Sentimentele de prietenie, colegialitate și solidaritate, bucuria și mândria pentru performanțele 

clasei sau ale unor membrii ai acesteia întăresc coeziunea clasei și tonifică starea ei afectivă. Presiunea 

exercitată de către profesor duc la teamă și neîncredere, creând ceea ce se numește o „solidaritate 

defensivă”, o rezistență morală în raport cu profesorul. 

Profesorul influențează elevii dar este, la rândul său, influențat de elevi. El își adaptează 

comportamentul, ia măsuri, impune și dispune, se consultă cu elevii săi, ia măsuri independent. 

Motivația profesorului, satisfacțiile sau insatisfacțiile pe care le trăiește sunt urmare a reușitei sau 

nereușitei sale profesionale, precum și un stimulent sau o piedică în continuarea acestei activități. 

În procesul instructiv-educativ este necesară „ o adaptare permanentă a profesorului”. Adaptarea 

permanentă a comportamentului profesorului la personalitatea elevului și la sintalitatea grupului este 

necesară nu atât pentru a-i face copilului plăcută șederea la școală, cât pentru a-i trezi dorința și voința 

de a răspunde printr-un comportament adecvat acțiunii educative. 

Profesorul trebuie să învețe să trăiască împreună cu copiii. 

Pentru cunoașterea stării afective a clasei observarea manifestărilor comportamentale (gesturi, 

mimică, atitudini) se completează cu acțiuni organizate (convorbiri individuale sau în grup, discuții în 

orele de dirigenție). Profesorul, dar mai ales dirigintele își formează o imagine despre configurația 

psihologică a clasei la un moment dat și urmărește dinamica acesteia pe tot parcursul conlucrării lui cu 

clasa. Profesorul poate cunoaște simpatiile și antipatiile dintre elevi, sentimentele de bucurie sau 

indiferență/ invidia pe care le trezesc în clasă succesele unor elevi, ajutorarea reciprocă sau lipsa 

acesteia, tensiunile dintre elevi sau dintre elevi și profesori. 

Mediul social al clasei poate accelera sau încetini dezvoltarea individului, îl poate influența 

pozitiv sau negativ. Ceea ce individul săvârșește în grup depinde de așteptările, cerințele, probările și 

dezaprobările celorlalți membrii ai grupului. Realizând sarcina ce-i revine, individul își însușește 

obiectivele comune, spiritul emotional al grupului, iar reacțiile celorlalți indivizi sunt puncte de reper 

pentru înțelegerea importanței sarcinii și a contribuției personale la realizarea ei. Viața socială este un 

factor educativ nu numai prin realizarea sarcinilor comune în grup și prin angajarea individului în 

sarcină, ci si prin însuși procesul trăirii în comun. 

Intervențiile profesorului pentru organizarea clasei ca grup social, stabilirea perspectivelor 

apropiate și depărtate, facilitarea relațiilor interpersonale dintre elevi, întărirea coeziunii și eficienței 

grupului și creșterea nivelului lui de normativitate, dirijarea status-rolurilor acționează formativ indirect 

asupra elevului. O perspectivă bine conturată mobilizează energia și conștiința elevilor prin fixarea 

unor scopuri cu mare putere de atracție pentru fiecare elev. 

Bine folosite de către profesor, metodele de grup influențează nu numai comportamentul celui 

asupra căruia sunt orientate, dar și asupra celorlalți membrii ai grupului. Asemenea metode presupun 

abordarea unor probleme comune grupului, vizează antrenarea a cât mai multor elevi în rezolvarea lor 

și permit raportarea manifestărilor de comportament în același timp la individ și la cerințele grupului. 

Relațiile interpersonale din grupul de elevi au un conținut moral pe care îl exprimă criteriile care 

stau la baza atracțiilor și respingerilor, prin alegerea partenerului de comunicare și prin atitudinea 

elevului în raporturile de conducere-subordonare. Pe măsură ce elevii acționează în grup sub 

îndrumarea profesorului, se îmbogățesc și se perfecționează înseși aceste criterii, iar elevii ajung să-și 

formeze puncte de vedere proprii de apreciere a celorlalți și de autoapreciere. 

În grup elevul este supus unui proces de acomodare prin care acceptă și respectă din ce în ce mai 

mult interesele, atitudinile și valorile celorlalți, integrându-se treptat în grup. Integrarea nu se realizează 

de la sine, ci prin efortul individului. Un fenomen care poate însoți efortul individului de integrare este 

cel al „disonanței cognitive”. Când individul ajunge la disonanță cu grupul, el, fie că se străduiește 
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conștient să-și însușească ideile grupului sau să reducă stările de tensiune dintre el și grup, fie că refuză 

categoric tot ceea ce este în dezacord cu propriile opinii, oricum trebuie să rezolve contradicția în care 

se găsește. Atunci profesorul îl ajută pe elev să înțeleagă consecintele neplăcute la care se expune dacă 

se izolează de grup. Dacă elevul reprezintă noul, valoare care trebuie promovată, iar grupul greșește, se 

trece la educarea sau reeducarea grupului. 
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ABSENTEISMULUI ŞI INSUCCESULUI ŞCOLAR 
 

Prof. Cristina Pîrvu, Specializarea – Limba engleză 

Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși”, Medgidia 

 

 

Insuccesul şcolar exprimă o discordanţă între cerinţele instructiv-educative, pe de o parte, şi 

posibilităţile fizice şi psihice ale elevului, pe de altă parte. Întrucât insuccesul antrenează ambii poli ai 

relaţiei poate fi considerat rezultatul unei duble inadaptări şi în consecinţă, măsurile preventive şi 

ameliorative urmează să vizeze restructurări atât în cadrul solicitărilor externe, exercitate de şcoală, cât 

şi modificări în trăsăturile individuale de personalitate. Dar care este rolul profesorului în acest proces?  

Intervenţiile sale preventive şi ameliorative s-ar putea concentra în două direcţii principale: 

cunoaşterea etiologiei reale şi profunde a insuccesului şcolar, perfecţionarea activităţii sale instructiv-

educative cu elevii. După cum se ştie există mai multe tipologii de insucces şcolar, fiecare din ele 

presupunând anumite particularităţi şi acestea se referă la debutul, evoluţia şi depăşirea stării de eşec. 

De aici rezultă necesitatea studierii manifestărilor individuale ale acestui fenomen. În primul rând, 

profesorul urmează să descifreze mecanismul interacţiunii factorilor determinanţi ai nereuşitei şcolare, 

psihologul şi asistentul social putându-i oferi informaţii valoroase. În al doilea rând, profesorul trebuie 

să elaboreze o strategie de acţiune care să faciliteze un consens între intervenţiile şi influenţele 

exercitate din exterior cu scopul ameliorării şi depăşirii stării de inadaptare. Urmărirea modificărilor ce 

se produc în cadrul personalităţii elevului ca urmare a acestor intervenţii şi influenţe, constituie o 

preocupare permanentă a profesorului.  

În ce constă rolul preventiv al profesorului? Un elev bine adaptat este acela căruia şcoala îi oferă 

condiţii de a-şi valorifica potenţialul biopsihic şi de a obţine rezultate pe măsura acestui potenţial. 

Potrivit acestei idei (Nicola, 1996) rolul preventiv al profesorului constă în adaptarea întregului sistem 

de acţiuni pedagogice la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevului, condensate în capacitatea 

lor de învăţare, în crearea acelui mediu şcolar adaptativ. Unei diversităţi în planul acestei particularităţi 

trebuie să-i corespundă o tehnologie cu un evantai larg de metode, procedee şi mijloace, imprimând 

astfel mediului şcolar un sens adaptativ.  Având o determinare multicauzală, eşecul şcolar poate fi 

prevenit, ameliorat şi depăşit numai prin cooperarea dintre toţi factorii educaţionali. Profesorul este, 

însă, acela care trebuie să coordoneze şi să asigure consensul acestor factori. Bontaş (2001) consideră 

că „profesorul este principalul factor al educării şi pregătirii tinerilor. El este învestit cu un rol de 

îndrumător, contribuind, însă, la pregătirea omului pentru activitatea şi creaţia independentă, în 

contextul unor relaţii de cooperare ţi ajutor reciproc între el şi tineri” (p.284).  

Autoperfecţionarea activităţii de predare include o bună operaţionalizare a obiectivelor 

educaţionale şi folosirea unor tehnologii didactice adecvate. Detalierea cât mai precisă a obiectivelor 

generale şi formularea lor în termeni de comportament obiectivat îi permite profesorului să urmărească 

continuu greşelile înregistrate de către elevi, gradul de concordanţă dintre nivelul anticipat în 

obiectivele stabilite şi cel realizat în mod concret evaluat cu instrumente corespunzătoare. Cu cât 

operaţionalizarea este mai fină, iar evaluarea mai precisă cu atât şansele detectării insuccesului şcolar 

sunt mai mari. O atenţie deosebită ar trebui acordată acestui raport care îi permite profesorului să 

intuiască, încă din faza latentă, unele modificări ale nereuşitei şcolare de mai târziu. Valorificarea 

tuturor acestor posibilităţi virtuale pe care le incumbă strategia didactică depinde de pregătirea şi 

competenţa profesorului.  
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Rolul profesorului diriginte în gestionarea cazurilor de absenteism şcolar  

 

Profesorul diriginte „părintele spiritual al clasei” (Bontaş, 2001, p. 291), are o contribuţie 

importantă în organizarea grupului şcolar, în antrenarea spiritului de autoconducere la elevi, în 

cunoaşterea atmosferei psihosociale şi de studiu din clasă. Cunoaşterea îndeaproape de către profesorul 

diriginte a unor date despre trăsăturile psiho-individuale, mediul familial, situaţia la învăţătură a 

fiecărui elev al clasei, poate constitui un sprijin important în remedierea comportamentelor indezirabile 

în rândul acelor elevi care absentează sau care au un comportament şcolar neadecvat.  

Personalitatea dirigintelui influenţează, în mod semnificativ, succesul desfăşurării procesului de 

învăţământ; la fel de mult personalitatea sa influenţează formarea intelectuală şi morală a elevilor cu 

care lucrează. Influenţa personală a dirigintelui nu poate fi înlocuită nici de manuale, nici de 

instrucţiuni, nici de pedepse şi recompense, nici de noile tehnici moderne audio-vizuale. Dintre 

trăsăturile pozitive de caracter, ce dau distincţie personalităţii dirigintelui fac parte: spiritul de 

iniţiativă, stăpânirea de sine, spiritul de disciplină, cinstea şi modestia, dăruirea în muncă, exigenţa faţă 

de sine. O temeinică pregătire profesională psiho-pedagogică şi didactico-metodică. Un bun diriginte 

trebuie să dovedească un larg orizont cultural, să aibă cunoştinţe bogate de literatură, artă, diverse 

domenii ale ştiinţei, să cunoască evenimentele social-politice.  

Orele de consiliere şi orientare îi sporesc profesorului diriginte responsabilitatea, îi amplifică 

rolul şi îl aşează într-un anumit raport cu toţi ceilalţi factori educativi. Această funcţie îl apropie de 

elevi şi îi lărgeşte simţitor sfera de influenţă, adăugând la predarea specialităţii şi rolul de coordonator 

al întregii activităţi a clasei sale. Dirigintelui îi revine sarcina de a urmări climatul de muncă al clasei, 

interesul şi emulaţia elevilor pentru învăţătură, aria lor de informare, stilul de muncă, eficienţa 

activităţilor colective şi mai ales progresul fiecărui elev la fiecare obiect de învăţământ şi de la o etapă 

la alta.  

Contribuţia dirigintelui este hotărâtoare prin modul în care ştie să organizeze şi să stimuleze 

dorinţa şi ambiţia elevilor de a-şi îndeplini cu simţ de răspundere toate obligaţiile şcolare. A le insufla 

conştiinţa datoriei şi autocontrolul înseamnă a-i ajuta să-şi înţeleagă corect statutul de şcolar şi să 

dobândească un comportament adecvat. Învăţându-i cum să-nveţe, cum să-şi organizeze munca, cum 

să-şi formeze priceperi, deprinderi şi atitudini corespunzătoare în activitatea de instruire, dirigintele îi 

ajută de fapt să se integreze cu succes în colectivul şcolar şi să-şi găsească drumul propriu al auto-

realizării şi al auto-formării.          

Dirigintele reuşeşte să îmbine calitatea de profesor cu cea de educator prin legătura pe care 

dirigintele o menţine cu ceilalţi profesori şi cu ceilalţi factori educativi, prin comparaţia clasei sale cu 

celelalte clase şi mai ales prin raportarea rezultatelor la obiectivele stabilite pe şcoală. El îi poate ajuta 

pe elevi să înţeleagă corect faptul că instruirea reprezintă principala cale de dezvoltare multilaterală, să 

se maturizeze şi să-şi conştientizeze principalele îndatoriri şcolare. Abordând o tematică adecvată în 

cadrul orelor de consiliere şi orientare, dirigintele va reuşi  să-şi pună clasa în legătură cu mediul social, 

cu viaţa şi cu problemele ei. Frumuseţea relaţiilor cu ceilalţi, utilizarea timpului liber, bucuria de a trai, 

nevoia de a cunoaşte, grija pentru păstrarea mediului natural, lupta pentru pace, prietenia şi 

solidaritatea cu tineretul înaintat şi alte aspecte ale pregătirii elevilor pentru viaţa socială, se înscriu de 

asemenea printre obiectivele principale ale muncii educative a dirigintelui la orice clasă. Conştiinţa 

politico-morală a elevilor va forma nucleul în jurul căruia trebuie să se structureze principalele 

preocupări ale fiecărui tânăr, a-l ajuta să vadă însemnând a-l orienta. 

În calitatea sa de coordonator al influenţelor exercitate asupra clasei sale, dirigintele poate realiza 

managementul absenteismului, prin adoptarea unor măsuri precum: 
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 menţinerea unei comunicări deschise cu elevii, cu conducerea şcolii, cu corpul profesoral, cu 

familiile acestora; 

 cunoaşterea nivelului de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătură cu calitatea 

actului instructiv-educativ; 

 informarea părinţilor despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa 

acestora la ore; 

 stabilirea unor norme clare, aplicarea/respectarea regulamentelor şcolare; 

 monitorizarea atentă a comportamentului elevilor, a situaţiei şcolare, a frecvenţei la cursuri; 

 utilizarea unor strategii de dezvoltare şi menţinere a motivaţiei şcolare la preadolescent; 

 realizarea unui parteneriat eficient şcoală – familie – comunitate; 

 colaborarea cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei privind: 

autocunoaşterea, intercunoaşterea, comunicarea asertivă, managementul învăţării, orientarea şcolară şi 

profesională, gestionarea conflictelor, controlul distractorilor, managementul reacţiilor emoţionale şi al 

efortului; 

 implicarea elevilor în activităţi extraşcolare, de voluntariat: dezbaterea unor fapte de viaţă, care 

să le consolideze deprinderile de muncă şi opţiunile şcolare şi profesionale. 

Adevăraţii diriginţi sunt cei care devin prietenii, în mod egal, ai tuturor şcolarilor, care ştiu să 

instaureze un climat de încredere şi respect, cei care sunt în stare să-şi lase toate necazurile la uşa 

clasei. 

 

Bibliografie: 

1. Bontaş, I, 2001, Tratat de pedagogie, Ed. A V-a, Editura All, Bucureşti; 
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Anexa nr. 1 „Planul meu de acţiune” 

Nume si prenume: 

Clasa: 

Data: 

Ce mi-aş dori să schimb la comportamentul meu? 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Persoanele cel mai des afectate de comportamentul meu (cu care interacţionez cel mai des) sunt: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dacă cineva ar suna aceste persoane la un telefon magic, acestea ar spune despre mine: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

În următoarele două săptămâni îmi voi schimba comportamentul astfel încât: 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Dacă îmi voi schimba comportamentul mă voi simţi: 

norocos, fericit, isteţ, genial, detaşat, mândru, curajos, sigur, bucuros, matur, fantastic, simpatic, 

entuziasmat, emoţionat, puternic, extraordinar. 

Ce pot să fac acum: 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Ce voi face în următoarele două săptămâni: 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Îmi doresc ca următoarele persoane să mă ajute atunci când le rog 

......................................................................................................................................................................

...................................................................... 

Îmi doresc ca următoarele persoane  să fie informate atunci când mi-am atins scopurile: 

......................................................................................................................................................................

...................................................................... 

 

Concluzii: 

Îmi pot modifica comportamentul în 4 paşi: 

 

-îmi amintesc care sunt scopurile mele 

-îmi dau seama de ceea ce trebuie să fac 

-cer ajutor, dacă am nevoie, 

-mă gândesc cine se va bucura dacă îmi voi schimba comportamentul. 
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Anexa nr. 2. Fişa “Ce fac azi, ce fac mâine?” pentru  îmbunătăţirea prezenţei la şcoală 

 

Obiective pe termen scurt 

1.Chiar acum eu sper să.......................................................................... 

a) Trei motive pentru care vreau să ating 

scopul............................................................................................................... 

b) Primul pas va fi 

să................................................................................................................................................... 

 

În următoarele două săptămâni eu vreau să...................................................... 

       a) Trei motive pentru care vreau să ating 

scopul........................................................................................................... 

       b) Primul pas va fi să............................................................................................. 

 

Când voi termina acest semestru, sper să............................................................ 

       a) Trei motive pentru care vreau să ating 

scopul...................................................................................................... 

         b) Primul pas va fi 

să................................................................................................................................................... 

Obiective pe termen lung 

1. Eu îmi doresc să devin..................................................................... 

a) Trei motive pentru care succesul este important pentru 

mine................................................................................................ 

b) Care sunt obiectivele pe termen scurt care mă ajută în realizarea acestui obiectiv pe termen lung? 

......................................................................................................................................................................

.............................. 

2.Peste cinci ani, aş vrea să....................................................................... 

a) Trei motive pentru care acest lucru este important pentru 

mine............................................................................................. 

b) Care sunt obiectivele pe termen scurt care mă ajută în realizarea acestui obiectiv pe termen lung? 

......................................................................................................................................................................

.............................. 

Peste 10 ani, aş vrea să............................................................................................................ 

a) Trei motive pentru care acest lucru este important pentru 

mine............................................................................................. 

b) Care sunt obiectivele pe termen scurt care mă ajută în realizarea acestui obiectiv pe termen lung? 

......................................................................................................................................................................

.............................. 

* adaptare dupa fişa “Ce fac azi, ce fac maine?”din Consiliere şi orientare- ghid de educaţie pentru 

carieră”, Lemeni, G.; Tarău, A.”Ed. ASCR Cluj, 2004  
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STILUL PROFESORULUI- AMPRENTĂ  

ÎN PERSONALITATEA ELEVULUI 
 

Prof. înv. primar Liliana Mateescu  

Liceul de Arte „H. Darclée”, Brăila  

 

 

De multe ori, fiecare dintre noi ne-am pus întrebarea: „Cum ar trebui să arate profesorul ideal?”. 

Studiile de specialitate au arătat că este greu, dacă nu chiar imposibil, de atins acest prag absolut - 

idealul.  

A fi cadru didactic nu este o simplă meserie, este o adevărată provocare. În fiecare zi, oră, 

moment, un dascăl se confruntă cu situaţii diverse, unele inedite. Unele situații pot fi rezolvate cu 

ajutorul unor norme, exemple de bune practici, dar pentru altele el trebuie, prin măiestria sa, să 

găsească cea mai bună soluţie şi într-un timp cât mai scurt. E uşor să arăţi ce ştii, să îi oferi elevului 

posibilitatea de a beneficia de cunoştinţele pe care le ai, dar este extrem de greu să găseşti calea spre 

sufletul lui şi să îi trezeşti interesul, bucuria şi pasiunea de a învăţa.  

Permanenta schimbare a societății determină și la elevi modificări care cer cadrului didactic să se 

adapteze, să anticipeze multe dintre comportamentele elevilor, pentru a preveni eventualele situaţii care 

ar putea perturba activitatea de învăţare a acestora. Dar pentru a putea reuşi să rezolvi aceste probleme, 

este nevoie de o foarte bună pregătire de specialitate, psiho-pedagogică și experienţa acumulată în timp 

la catedră este un factor ce ajută profesorul.  

Profilul profesorului ideal este cel care îmbină stilul democratic cu cel autoritar (deşi, la prima 

vedere, stilul autoritar pare depășit, chiar nerecomandat astăzi, cu toții admitem că e nevoie de acesta ). 

Profesorul ideal este cel care abordează situaţiile într-o manieră democrată şi care adoptă un 

comportament asertiv. El reuşeşte să fie prietenos, atent, deschis, cinstit cu elevii, dar în acelaşi timp 

ferm- chiar dacă elevul pare să înțeleagă fermitatea ca manifestare a autorității; să ajute, să influenţeze, 

să stimuleze, să încurajeze, dar totodată să controleze; să convingă, să îndrume, fără a îngrădi libertatea 

de exprimare a elevului;  să responsabilizeze elevul, fără a face din acesta un simplu executant.  

 Pentru profesorul ideal, elevul este un partener în procesul instructiv-educativ şi nu doar un 

simplu obiect. El este implicat în propria cunoaştere, dezvoltare, învăţare şi nu doar un simplu 

spectator. Profesorul îi oferă elevului posibilitatea  şi chiar îl încurajează să îşi aleagă propria cale, să ia 

decizii în legătură cu propria persoană şi de asemenea să îşi asume consecinţe ale propriilor decizii; 

tratează elevii diferenţiat, fiecare fiind o personalitate aparte. 

Profesor ideal este, după părerea mea, cel ce reuşeşte să stimuleze un elev să se cunoască pe sine, 

cel ce învaţă elevul să înveţe, cel care ajută elevul să discearnă ceea ce i se potriveşte, cel care 

încurajează elevul să îşi depăşească propriile limite de cunoaştere, reuşind astfel să pregătească elevul 

pentru „viaţă”. 
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TEMERI ȘI DIFICULTĂȚI ANTICIPATE ASOCIATE 

ȘCOLARIZĂRII. PERSPECTIVE PROFESIONALE ȘI PARENTALE 
 

Educatoare Lenuța Trefil  

Școala Gimnazială „S.A.Esenin”, Ghindărești 

 

1.Particularități ale experienței școlarizării 

Familia pune bazele unui sentiment de securitate. Începând cu viața din mediul familial, copilul 

învață să facă față anxietății vieții. În afara acestui mediu, școala este cel mai important loc din viața 

majorității copiilor. Experiența școlară va juca un rol vital în viața lor, determinând rolul lor academic, 

social și profesional. Şcolarizarea la 6 ani, aduce copilul într-un mediu experienţial complex al 

comunicării şi al relaţionării, în care interacţionează cu covârstnici şi adulţi în context organizat, dirijat 

în conformitate cu anumite obiective, cu norme şi reguli consecvent monitorizate sub aspectul 

asumării, al respectării, al realizării performanţei de adaptare, de socializare, de întărire pozitivă , de 

modelare personală (trăsături de caracter, convingeri morale iniţiale/fundamentale, ca factori reglatori 

ai personalităţii).  

Clasa pregătitoare se interpune între grădiniţă şi şcolaritate, sistemul dorind să asigure o tranziţie 

pe care copilul să o tolereze fără dificultăţi, centrată pe comportamente adaptative, pe baza cărora 

acesta să se poată integra eficient, învăţând să fie autonom, să-şi asume sarcini, să fie responsabil, să 

aibă încredere în sine, să comunice şi să interacţioneze fără constrângeri, să înveţe determinat de 

propriile interese şi motivaţii, să înveţe colaborând, să intre în competiţie cu ceilalţi, pentru că mediul 

şcolar îi facilitează toate aceste experienţe.  

Anul de debut este crucial. La începutul școlii, majoritatea copiilor au în urmă experiența 

preșcolară în care s-au confruntat cu anumite provocări: intrarea într-o colectivitate de copii având 

vârstă apropiată, învățarea de noi comportamente, altele decât cele de acasă, experimentarea 

independenței (având posibilitatea gestionării lucrurilor pe cont propriu), contactul social cu un alt 

adult decât cei familiari până atunci, competiția și compararea cu alți copii. 

Orice schimbare este stresantă pentru copil, iar debutul școlii este un eveniment major în viața 

acestuia, indiferent de experiența lui anterioară. Astfel, el se poate confrunta cu o serie de temeri și 

dificultăți referitoare la adaptarea școlară cum ar fi, tranziția de la joc la învățare tehnică, programul 

foarte încărcat, concentrarea atenției pe perioade mai lungi de timp, creșterea ritmului de lucru, 

strictețea ridicată în privința regulilor din clasă, punctualitatea. 

Prin intermediul școlii copilul învață să se afirme ca persoană cu drepturi și responsabilități, își 

dezvoltă dimensiunea simbolică a personalității, învață să suporte frustrările și să anticipeze 

consecințele actelor proprii. 

 Atunci când în procesul de evoluție firească a copilului intervine o schimbare de mediu, 

intervine automat și o schimbare de comportament, aceasta nefiind întotdeauna negativă, ci, 

dimpotrivă, ea se poate solda cu rezultate foarte bune, atunci când schimbarea este anticipată și 

pregătirea se face în mod progresiv. ,,Trecerea de la viaţa de copil, preocupat doar de joc, la cea de elev 

poate fi una dificilă, copilul nefiind obişnuit cu atât de multe responsabilităţi. De aceea, este foarte 

important să planificăm şi să organizăm activităţile desfăşurate în această perioadă astfel încât această 

trecere să nu fie resimţită cu aversiune de către copil. Jucându-se, copilul învaţă în primul rând să 

comunice, să stabilească relaţii cu cei din jur, descoperă că pentru a interacţiona cu ceilalţi trebuie să 

respecte reguli şi să se adapteze cerinţelor acestora, îşi formează capacitatea de a explica ceea ce 

observă în jur, de a aprecia natura şi frumosul, de a expune opiniile personale relevante pentru o 

situaţie dată ” (Revista ȋnvâţământului preuniversitar - nr. 03/2014).  
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2.Surse ale dificultăților adaptative la viața școlară 

Factorii de inadaptare pot fi multipli: teama de necunoscut, lipsa încrederii în forțele și 

capacitățile proprii, nedreptățirea în situații competiționale, colegi agresivi, acea presiune a grupului 

cunoscută sub fenomenul de bullying. 

 În general școlarul mic se adaptează relativ ușor la noul mediu, mai mari fiind emoțiile și 

temerile care preced evenimentul în sine atunci când trăirile lui sunt situate undeva între curiozitate și 

reținere în același timp. Pe de o parte își dorește să meargă la școală, să cunoască lucruri noi, oameni 

noi, iar pe de altă parte îi este greu să renunțe la siguranța afectivă a  mediului din grădiniță. 

În perioada școlară mică, învățarea devine tipul fundamental de activitate. Chiar dacă au fost 

pregătiți prin frecventarea grădiniței, mediul școlar modifică regimul de viață al copilului, acesta 

trebuind să fie capabil să se concentreze măcar jumătate de oră la același subiect, să se supună unui 

orar riguros, să se deprindă cu disciplina. Copilul proaspăt intrat în școală are în față cel puțin două 

sarcini esențiale: să stea cuminte în clasă și să dobândească, de acum încolo cunoștințe formale. ,, 

Criteriile de evaluare a adaptării şcolare vizează capacitatea elevului de integrare în activitatea 

didactică şi în viaţa comunităţii. Această capacitate valorifică următoarele categorii de factori 

favorizanți: 

 a) reuşita şcolară, care reprezintă un indicator cu o sferă mai largă decât adaptarea şcolară 

(adaptarea şcolară fiind premisa reuşitei şcolare);  

b) acomodarea şcolară la cerinţele comunităţii şcolare (colectiv didactic, clasa de elevi, 

microgrupuri formate etc), aflate în continuă ascensiune; 

 c) maturitatea şcolară, care presupune valorificarea deplină a nivelului de dezvoltare biologică, 

psihologică, socială şi culturală specific vârstei şi treptei de învăţământ respective; 

 d) orientarea şcolară adecvată resurselor interne (intelectuale-nonintelectuale) şi externe 

(cerinţele familiei şi ale mediului social) existente sau aflate într-o anumită linie de evoluţie;  

e) (re)orientarea şcolară specială, determinată de imposibilitatea rezolvării pedagogice a unor 

cauze obiective, instabilitate psihomotrică, tulburări comportamentale.” (Coaşan A.,Vasilescu A., 1988, 

p.16) 

Dificultățile învățământului școlar rezultă pentru mulți copii din faptul că majoritatea 

problemelor sunt abstracte, rupte de context, cu un format nou și mai dificil – cel scris. Față de 

învățarea anterioară, acum se modifică și interacțiunea dintre copil și persoana de la care încearcă să 

acumuleze informații. Apare și cerința unui efort susținut, a unei munci constante, este imprimată 

nevoia de a intra în competiție și de a obține performanțe. Anxietatea școlară cuprinde „acele 

manifestări de frică ce vizează activitatea școlară a elevului – frica de eșec, de control, de examene, de 

repetarea clasei și implicit frica de sancțiuni și frica de autoritățile școlare și de profesori” (Kulcsar, 

1978, p.113). 

Intrarea în universul școlar, presupune dificultăți de adaptare nu doar în rândul copiilor cât mai 

ales în rândul părinților acestora. Temerile lor sunt accentuate în urma discuțiilor cu alți părinți care au 

trăit deja această experiență. Printre temerile debutului școlarității se numără programul încărcat al 

copiilor, posibilitățile financiare, clasele supra-aglomerate. De asemenea părintele se teme că nu va 

putea gestiona anxietatea dinaintea începerii școlarității. Se gândește la faptul că de acum încolo timpul 

de joacă al copilului său va fi scurtat în mare măsură, că vor veni temele pentru acasă cărora, poate că 

nu le va face față, sau că micuțul nu se va putea face înțeles de adultul de la catedră, că nu se va adapta 

la stilul de lucru al învățătorului, că nu va fi stimulat suficient, că nu va primi un indicator al valorii 

după care să se poată ghida. O problemă destul de spinoasă ar fi și multitudinea de concursuri la nivel 

de școli, cărora, nu toți copiii le pot face față și care pot crea tipare în rândul acestora. În același timp se 
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modifică relația copil-părinte, acesta din urmă devenind, brusc, mai sever și mai atent la trăsături 

precum hiperactivitatea. 

Pentru ȋncercarea diminuări ,,şocului şcolarităţii” este necesară cunoaşterea psihopedagogică a 

copilului atât de către cadrele didactice, cât şi de către părinţi, pentru a putea veni în întâmpinarea lor, 

pentru a-i înţelege pe micii şcolari şi pentru a putea adopta cele mai adecvate măsuri în vederea 

prevenirii dificultăţilor de adaptare şcolară, mai ales în pragul trecerii la ciclul primar. Prin cunoaşterea 

particularităţilor de vârstă, a specificului acestei etape de dezvoltare în ceea ce priveşte resursele, 

motivaţiile, mecanismele de adaptare, transformările psiho-fizice cu consecinţele lor, se va evita 

suprasolicitarea posibilităţilor limitate ale acestui stadiu şi se vor înţelege mai bine manifestările 

comportamentale şi reacţiile şcolarilor mici. 

De asemenea, există teama, ca în urma unor dificultăți de adaptare, copilul, să dezvolte 

comportamente negative cum ar fi izolarea, accesele de furie, acuzarea unor simptome de natură 

somatică, refuzul de a merge la școală.  Inadaptarea școlară poate fi considerată un aspect particular al 

inadaptării sociale, fiind o noțiune foarte extinsă, care „acoperă toate cazurile în care un copil nu este în 

armonie cu normele din mediul școlar, datorită deficiențelor intelectuale sau tulburărilor psihice, 

mentale sau afective. Este evident că obligația școlară și durata sa crescută, ca și caracterul relativ 

uniform al comportamentelor sociale și intelectuale impuse de școală fac ca, la nivelul masei de elevi, 

să apară diferite categorii, care nu pot să se conformeze exigențelor” (Doron R., Parot F., 1999, p. 393). 

,,Cunoscând caracteristicile psihice ale elevilor de vârstă şcolară mică, cum ar fi tendinţa de 

acţiune directă cu obiecte, curiozitatea pentru nou, animismul, şi la recomandările actuale de activizare 

a elevilor prin metode didactice active, prin interdisciplinitate, profesorul pentru învăţământ primar are 

la îndemână un adevărat arsenal de realizare a activităţilor în care să fie antrenate toate procesele 

psihice (atenţia, imaginaţia, gândirea şi limbajul) care să conducă la formarea unor atitudini, aptitudini 

şi capacităţi utile școlarilor mici pentru integrarea şcolară în clasa I” (Pacearca S. et. al, 2012, p.27).În 

ansamblul dezvoltării, vârsta şcolară  apare ca o etapă cu relativă stabilitate şi cu posibilităţi de 

adaptare mai uşor de realizat. Progresele obţinute sunt mai constante şi se manifestă în toate 

compartimentele dezvoltării psihice şi fizice. 

3.Investigație aplicativă 

Luând în considerare toate aspectele acesui pas important, al începerii școlii am recurs la 

efectuarea unei investigații, atât în rândul profesorilor cât și în rândul părinților, cu privire la 

dificultățile și temerile asociate acestui debut. 

Scopul investigației a fost identificarea principalelor dificultăți și temeri experimentate și 

exprimate de către părinți și profesori din învățământul primar în raport cu experiența școlarizării. 

 Obiectivele investigației: 

 – configurarea unui instrument de tip chestionar, capabil să identifice variabilele de tip 

„dificultăți” și „temeri”;  

- realizarea unei analize de tip comparativ la nivelul rezultatelor obținute, între versiunea 

părinților și cea a profesorilor.  

În scopul colectării datelor cercetării am utilizat   un chestionar aplicat părinților , ai căror copii 

vor intra în clasa pregătitoare în anul școlar următor, și profesorilor din învățământul primar. Pentru 

ambele categorii de subiecți am folosit același set de itemi. Chestionarul cuprinde 10 itemi  pentru 

elementul “dificultăți” și 10 itemi pentru  elementul “temeri”.  

În continuare vom prezenta câteva diagrame de structură, considerate mai relevante, obținute în 

urma centralizării rezultatelor din chestionarele aplicate. 
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1. Întrebarea „înțelegerea mesajelor” 

Observăm din figurile de mai jos faptul că varianta „în foarte mare măsură”, în răspunsurile 

părinților(22,58%) este de două ori mai mare decât aceeași variantă în rândul profesorilor(10%). 

     date profesori                                                date părinți 

 
Fig.nr.1 Răspunsuri „înțelegerea mesajelor”, comparativ părinți-profesori (valori procentuale) 

 

2. Întrebarea „abilități de comunicare verbală”  

Profesorii au răspuns în proporție de 50% că abilitățile de comunicare verbală constituie, în mare 

măsură, o potențială dificultate în rândul copiilor, în timp ce majoritatea părinților consideră că viitorii 

școlari ar întâmpina dificultăți în mică și foarte mică măsură, 35% respectiv 16%, în privința acestui 

aspect.      

                 date profesori                                                date părinți 

        
Fig.nr.2 răspunsuri „abilități de comunicare verbală” Comparativ părinți-profesori (valori procentuale). 

 

3.Întrebarea „înțelegerea clasei ca mediu cu reguli” 

Am sesizat faptul că 40% dintre profesori consideră acest aspect ca fiind o dificultate, în foarte mare 

măsură, în rândul școlarilor de vârstă mică și mai puțin de 10%  dintre părinți afirmă același lucru.  
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                  date profesori                                                date părinți 

 

        
Fig.nr.3 Răspunsuri „înțelegerea clasei ca mediu cu reguli”, comparativ părinți-profesori (valori 

procentuale) 

 

4. Întrebarea„deranjarea activității” 

Temerile profesorilor în privința deranjării activității de către proaspeții școlari sunt în proporție de 

70% în mare măsură, în timp ce părinții, la polul opus, afirmă în proporție de 50% că deranjarea 

activității constituie o temere în foarte mică măsură.                  

 

         date profesori                                                date părinți  

         
Fig. nr.4 Răspunsuri „deranjarea activității”,  comparativ părinți-profesori (valori procentuale). 

 

5. Întrebarea „numărul mare al elevilor din clasă”.  

Se constată faptul că aceasta este una din principalele temeri în rândul profesorilor(50%, în foarte mare 

măsură și 20% în mare măsură), lucru de care părinții nu par a fi deranjați decât în proporție de  doar 

12% în foarte mare măsură și 25% în mare măsură).    
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       date profesori                                                date părinți  

  
Fig. nr 5 Răspunsuri „numărul mare al elevilor din clasă”, comparativ părinți-profesori (valori 

procentuale).    

 

6. Întrebarea „incapacitatea profesorului de a personaliza relația”.  

Aici, deși profesorii au răspuns, după cum vedem, într-un mare procent(50%, în foarte mică măsură și 

40% în mică măsură), că acest aspect nu constituie un impediment datorită experienței și 

profesionalismului lor, totuși, părinții, în proporție de aproximativ 40%, sunt destul de sceptici și 

temători în privința incapacității profesorului de a personaliza relații. 

                   date profesori                                                date părinți  

 
Fig. nr.6 Răspunsuri „incapacitatea profesorului de a personaliza relația”, comparativ, părinți-profesori 

(valori procentuale).  

 

Concluzii 

 Din răspunsurile profesorilor constatăm că aceștia consideră că la debutul școlarității, copiii ar 

întâmpina dificultăți în mare măsură la adaptarea ritmului de lucru, capacitatea de a lucra 

individual și în grup, înțelegerea clasei ca mediu cu reguli, iar temerile se situează în zona 

numărului mare de elevi din clasă, a comportamentului conflictual și a deranjării activității. 

 La polul opus, părinții au temeri legate în special de incapacitatea profesorului de a personaliza 

relația și în privința programului foarte încărcat căruia copilul nu ar putea să-i facă față.  
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Anexa 

Chestionar pentru părinți și profesori, privind dificultățile și temerile 

referitoare la debutul școlarității 

  În foarte mare 
măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte mică 
măsură 

 DIFICULTĂȚI     

1 Înțelegerea mesajelor     

2 Adaptarea ritmului de lucru     

3 A face față solicitărilor mai 
complexe/dificile 

    

4 Capacitatea de a lucra individual     

5 Capacitatea de a lucra în grup     

6 Abilitățile de comunicare verbală     

7 Tranziția de la joc la învățare tehnică     

8 Încrederea copilului în sine     

9 Înțelegerea clasei ca mediu cu reguli      

10 Disciplinarea stilului de lucru     

 TEMERI     

1 Comportament conflictual     

2 Lipsa de punctualitate      

3 Verbalizări ilicite     

4 Părăsirea locului stabilit     

5 Deranjarea activității     

6 Numărul mare al elevilor din clasă     

7 Incapacitatea profesorului de a 
personaliza relația 

    

8 Feedback tardiv oferit de profesor     

9 Programul încărcat     

10 Relația cu ceilalți colegi     
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RELAŢIA DINTRE 

LIMBAJ ŞI  REALITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 



105 

 

CÂND NU AVEM MANUALE POTRIVITE  

ȘCOLILOR PROFESIONALE... 
 

Prof. Daciana Călin, Limba și literatura română 

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

 

 

Pretext. Prezentul studiu se constituie, mai curând, într-o opinie personală cu privire la modul în 

care poate fi aplicată în prezent programa școlară pentru Limba și literatura română în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani. Experiența didactică a doi ani școlari de predare în învățământul 

profesional a cristalizat o serie de concluzii care pot fi utile profesorilor de Limba și literatura română 

care predau la acest nivel de învățământ. Aș putea adopta un ton rece, științific, dar prefer să 

împărtășesc în mod autentic, total subiectiv, experiențe didactice care mi-au reconfirmat că orice copil 

poate fi învățat ceea ce îi este destinat prin programele școlare, respectând condiția alegerii celor mai 

potrivite metode și mijloace. 

Context. Întâlnirea cu învățământul profesional de 3 ani a constituit, în sine, o experiență 

provocatoare. Am constatat că nu există o programă particularizată pentru acest nivel de studiu (este 

folosită programa pentru învățământul liceal, descărcată de anumite obiective și conținuturi), manuale 

școlare adaptate nevoilor elevilor, auxiliare care să asigure un context suplimentar de exersare a unor 

cunoștințe și deprinderi. La clasa a IX-a, de exemplu, se lucrează cu programa pentru Limba și 

literatura română avizată prin OMECI nr. 5099/09.09.2009 și cu precizările metodologice cuprinse în 

OMEN nr. 4437/29.08.2014, Anexa 1, referitor la modul în care trebuie aplicată programa în 

învățământul profesional de 3 ani, precizari apărute la cinci ani de la intrarea în vigoare a programei 

menționate. Elevii studiază după manualul Editurii Didactice și Pedagogice menționat în bibliografie. 

Întâlnirea cu această resursă, în sine, ca instrument de lucru la liceu și la școala profesională, a 

fost...surprinzătoare. Are o structură în care orientarea este dificilă, un aspect neatrăgător, texte greoaie, 

nepotrivite pentru elevul de 14-16 ani – debutul se face, de exemplu, cu un text științific despre 

adolescență, extras din „Dicționarul de psihologie”, fiind completat cu o pagină întreagă, densă, cu 

„Explicarea cuvintelor”, continuând cu studiul poemului eminescian „Venere și Madonă”. 

Întâlnirea cu elevul de clasa a IX-a, învățământ profesional, este și ea, revelatorie. Aplicând testul 

scris pentru evaluarea inițială, am constatat un foarte slab nivel de formare a deprinderilor elementare 

necesare studiului limbii și literaturii române. Analizând rezultatele obținute de către acești elevi la 

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, se constată că, la ambele discipline la care au susținut 

probele scrise, majoritatea au  note sub pragul lui 5 sau că nu s-au prezentat la examen, alegând, din 

start,  ruta profesională. Mă abțin să analizez statistic situația. Grupul la care mă refer este posibil să nu 

fie semnificativ... Sau poate că este. Poate deveni semnificativ, dacă face parte dintr-un studiu național 

onest. Fără a avea pretenția unui studiu științific, am observat că mulți provin din medii familiale 

dezorganizate sau monoparentale, cu venituri modeste; mulți fac navetă care presupune cel puțin două 

ore petrecute zilnic în mijloacele de transport în comun. Mulți se află în învățământul profesional... din 

întâmplare. Mulți vor ajunge în liceu, la terminarea celor 3 ani de profesională, tot... din întâmplare. 

Logica programei unice de liceu și școală profesională este aceea că unii dintre elevi vor termina și 

liceul – ceea ce pare a fi de dorit.  

Experiențe didactice. Învățând din experiența anului școlar precedent, am renunțat la aplicarea 

unei probe de evaluare inițială concepute după modelele naționale. Am analizat, pentru început, 

rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională, la disciplina Limba și literatura română. Pentru 

testul inițial, am adaptat conţinutul, urmărind măsura în care elevul înţelege textul citit, selectează 
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informaţii generale sau de detaliu, folosește informațiile în enunțuri proprii, formulează opinii cu 

privire la ceea ce a citit. Testul s-a desfășurat pe baza unui text scurt, nonliterar, ușor de citit și de 

înțeles. A doua componentă a evaluarii inițiale a fost orală. Am evaluat prin calificative (necomunicate 

elevilor) nivelul la care se situează deprinderea de a citi un text la prima vedere și înțelegerea celor 

citite, printr-un test de cinci întrebări. Mi-am formulat concluziile și mi-am ajustat planificarea 

calendaristică a materiei. Am reorganizat prioritățile primului semestru. Pentru a putea înțelege un text 

literar, este necesară, pentru început, receptarea sa corectă. Recapitularea pentru evaluarea inițială a 

fost realizată pe baza textului unei fabule din literatura universală – „Vulpea și cocorul” de Jean de La 

Fontaine. 

Primele lecții au fost dedicate Imnului de stat de stat al României, care, deși a fost studiat în 

fiecare an școlar, este necunoscut de către elevi. Textul a fost abordat utilizând metodologia specifică 

gimnaziului: crearea unui cadru pentru receptarea textului – istoria imnului de național de-a lungul 

timpului, familiarizarea cu textul, clarificarea lexicului, cu exerciții de îmbogățire și nuanțare a 

exprimării, analiza conținutului celor patru strofe intonate de obicei, exprimarea opiniei cu privire la 

mesajul transmis sau receptat, memorarea unor strofe, la alegere. Fără a studia specia și trăsăturile sale 

specifice, conținut al programei de gimnaziu, imnul a devenit un punct de plecare al demersurilor 

didactice din anul școlar în curs. Sigur, lucrurile ar fi mers mult mai repede dacă... ar fi fost manuale 

suficiente pentru toți elevii, dacă am fi avut acces la dicționare explicative, dacă am fi putut fotocopia 

toate materialele necesare în școală, fără costuri suplimentare, dacă... Rezultatele primei evaluari 

formative arătau, deja, un pas înainte, în sensul formării sau activării unor deprinderi de lucru cu textul. 

Cum dintre cele trei teme recomandate a fi studiate în școala profesională, în cele două ore pe 

săptămână ( respectiv, „Adolescenţa” sau „Joc şi joacă”; „Familia” sau „Şcoala”; „Iubirea” sau „Scene 

din viaţa de ieri şi de azi”, conform Anexei 1 la OMEN nr. 4437/29.08.2014), am ales „Adolescența”, 

abordată în manualul Editurii Didactice și Pedagogice, selectând conținuturi și din manualul Editurii 

Corint (menționat în bibliografie). Am înlocuit textul propus în manual – „Venere și Madonă” de Mihai 

Eminescu – cu „O, rămâi…” de același autor, completând, ulterior, cu lectura suplimentară a poemului 

„Fiind băiet, păduri cutreieram…” – propus în anexa programei. Am abordat, din nou, textele aplicând 

metodologia specifică gimnaziului. Toate aplicațiile au fost lucrate în clasă, în timp de lucru limitat, 

individual și în perechi, și au fost verificate, cel puțin frontal. Întrucât încercarea de a da ca temă 

procurarea textelor necesare (transcrierea lor pe caiet, accesându-le online, de pe telefonul mobil) a 

eșuat, am fotocopiat textul și l-am pus la dispoziția tuturor elevilor. La încheierea sistemului de lecții cu 

dominanta de literatură, am citit textul propus în manual, „Venere și Madonă”; am avut nevoie de o oră 

întreagă doar pentru prima lectură și clarificarea lexicului.  

Tema „Adolescența” a fost abordată pornind de la adolescența lui Mihai Eminescu, 

transformându-se în veritabilă lecție de dirigenție. Elevii au scris eseuri structurate de două întrebări: 

„Cum mă văd acum, la vârsta adolescenței? Cum mă văd peste zece ani?”. Pregătirea acestor exerciții 

de exprimare și de redactare a ocupat aproape o jumătate din timpul alocat lecției; compunerile au fost 

analizate în ora următoare. Am constat că acești elevi au nevoie de corectarea scrisă a compunerilor și 

de urmărirea perseverentă a eliminării greșelilor de scriere tipice. De asemenea, este vizibil că mulți 

elevi nu reușesc să se proiecteze în timp ca specialiști în domeniile pe care și le-au ales pentru 

pregătirea profesională, nu-și vizualizează parcursul. Să fie, oare, pentru actuala generație, prematură 

alegerea unei profesii la vârsta de 14-15 ani? Sau pregătirea pentru alegerea unei cariere ar trebui să 

revină în preocupările dirigintelui de gimnaziu? 

Urmărind firul intevenției didactice, se constată că ritmul de parcurgere a materiei este lent, 

greoi; este necesar un număr de 8-12 ore, respectiv, 4-6 săptămâni de studiu la un singur text. 

profesorul se poate baza doar pe ceea ce face în clasă; indiferent de metoda de recompensă sau de 
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pedeapsă folosită de către profesor, elevii aleg să vină la ore cu tema neefectuată, chiar dacă aceasta 

este un răspuns scurt la o întrebare, o transcriere sau o fotocopie după o pagină dintr-o altă carte. Ce li 

se poate întâmpla dacă adoptă, în bloc, atitudinea de refuz al temelor? 

Unitatea de învățare a fost continuată cu un fragment din „Cartea nunții” de George Călinescu (2 

pagini, extrase din manualul Editurii Corint), prin care am înlocuit fragmentul din „Romanul 

adolescentului miop” de Mircea Eliade. Comparativ cu anul școlar precedent, când lectura și analiza 

textului lui Eliade (cele 12 pagini citate în manual) s-au dovedit un efort încununat de reușite… 

insesizabile, receptarea textului propus s-a realizat mai eficient, putând fi practicate  exerciții diverse pe 

text (lexic, ortografie, punctuație, formularea ideilor principale, rezumatul, identificarea unor modalități 

de caracterizare, exprimarea opiniei depre semnificațiile textului ș.a.). Am putut lega mult mai ușor 

exercițiile de limbă și comunicare destinate studiului sensului cuvintelor. Textul mai scurt, mai apropiat 

de universul de cunoaștere și înțelegere al elevilor s-a dovedit un mijloc eficient în realizarea 

obiectivelor curente, în formarea competențelor indicate de programa școlară. Ideal ar fi fost ca lectura 

romanului să poată continua; pentru acest lucru ar fi necesar ca la biblioteca liceului să se afle cel puțin 

15 exemplare ale cărții, pentru a o putea utiliza la clasă. Este un efort material pentru care nu există, 

deocamdată, resursele necesare. 

Proba de evaluare sumativă și lucrarea scrisă semestrială au dovedit progresul realizat de elevii 

clasei a noua de învățământ professional, ca urmare a adaptării textelor literare la specificul 

colectivului de elevi. 

Concluzii. În condițiile în care învățământul profesional a redevenit o prioritate a ministerului, 

după experiențele anterioare cu și fără școli „de meserii”, cu titulaturile aferente, se impune, în primul 

rând, o revizuire a programelor școlare pentru acest nivel de învățământ, o adaptare a obiectivelor și a 

conținuturilor la realitatea claselor de elevi pe care le avem. Evident, ar fi de dorit ca modificarea să 

pornească de la o analiză științifică, realizată de către profesioniști, a profilului actual al elevului de 

școală profesională, o analiză obiectivă, care să releve potențialul său cognitiv, motivațional, nevoile 

reale și aspirațiile. Probabil că ar fi binevenită o reformulare a competențelor specifice și a 

conținuturilor învățării, a listelor de autori (canonici sau nu, din literatura națională sau universală) și a 

textelor propuse spre studiu. Sigur, există în programă precizarea că: „Listele de exemple (de texte 

n.n.) … nu au caracter de obligativitate.” (în Anexa programei școlare pentru clasa a IX-a). Pragmatic, 

însă, lucrurile devin dificile în momentul în care profesorul ajunge să folosească manualele avizate, 

aprobate pentru învățământul liceal. În al doilea rând, intervenția ar fi necesară pe adaptarea sau, mai 

bine,  rescrierea manualelor de Limba și literatura română pentru școlile profesionale. Texte de 

dimensiune medie, adaptate, illustrate, însoțite de multe, multe exerciții de cultivare a limbii, de 

pretexte pentru mimieseuri sau compuneri libere, pentru exprimarea opiniei, conținuturi care să 

motiveze, care să consolideze atât valorile disciplinei de studio, cât și valorile moral-civice ale 

societății contemporane. 
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PSIHOIGIENA LA ŞCOLARI 
   

Prof.înv.primar Elena Babaşcu  

Şcoala Gimnazială nr 39 “Nicolae Tonitza”, Constanţa 

Prof.înv. primar   Serin Turkoglu  

Şcoala Gimnazială nr 39 “Nicolae Tonitza”, Constanţa 

 

 

„Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 

familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. John Denvey( 3)      

Societatea actuală aflată într-un proces accelerat şi de permanente mutaţii în sfera mentalităţilor, 

mutaţii datorate faptului că informaţia se uzează  extrem de rapid, de continue transformări în toate 

domeniile şi la toate nivelurile, are nevoie de personalităţi  puternice, uşor adaptabile, creatoare, care  

să să facă faţă vremurilor şi să fie apte a le duce mai departe.Un rol important revine  şcolii, cadrelor 

didactice, profesorului care, prin activităţile elaborate, pot să dezvolte la elevi norme şi conduite 

sociomorale, abilităţi şi conduite morale şi civice, în contextul european actual, prin adoptarea unor 

măsuri de psihoigienă şcolară.           

În cadrul  celei de-a treia copilării, sau perioada şcolară mică, denumită şi marea copilărie, 

dezvoltarea psihică are loc sub influenţa foarte puternică a vieţii şcolare. Are loc o modificare bruscă a 

regimului de viaţă. Trecerea de la familie  la şcoală  trebuie să reprezinte un „salt de continuitate” 

acceptat de copil, precedat de curiozitate, interes, deschidere.   

Neatenţia şcolară  se referă la  acei şcolari neatenţi activi, agitaţi motor, cei care deranjează, 

enervează, dezorganizează activitatea clasei, dar şi la neatenţii pasivi, care par atenţi în cursul orelor. 

Fenomenul de inatenţie  arată o slăbire  a atenţiei voluntare, a intereselor cognitive, dar mai ales lipsa 

unei atitudini conştiente faţă de învăţătură. La copilul instituţionalizat cauzele deficitului de  inatenţie 

sunt lipsa educaţiei generale, a familiei de substituţie care nu oferă condiţii necesare dezvoltării psihice 

a copilului, datorită unor conflicte frecvente, perturbări biologice, dar şi  insuficienta dezvoltare 

intelectuală.  

În  această perioadă expresiile emoţionale devin dependente de succes sau insucces în activitate, 

de  răsunetul  lor  în mintea  copilului,  dar şi în atitudinea celorlalţi faţă de el. Eforturile depuse   în 

vederea obţinerii performanţei, pun în funcţiune  calităţile voinţei sporesc conştiinţa şi moralitatea. 

Sentimentul datoriei devine un regulator al activităţii generale a micului şcolar din casa de copii pentru 

a-şi forma deprinderi pozitive şi un regim de muncă raţional. Acest  lucru este  posibil doar sub  

îndrumarea specialiştilor, a  învăţătorilor.       Caracteristica etapei „realismului moral”este ascultarea 

necondiţionată, cea a „stadiului cooperării” este libertatea interioară prin analiza alterantivelor şi 

angajarea unor mobiluri conştiente; cea a stadiului „autonomiei morale” libertatea de acţiune se 

accentuează. Praxisul moral de fiecare zi asigură unitatea celor trei: cognitivul, afectivul şi voliţionalul, 

componente ale convingerii .  

Fiecare copil are un anumit potenţial, un talent înnăscut, apoi datorită afectivităţii familiei, el 

reuşeşte să asimileze pe cei din jur printr-o comunicare cu cei mari, învaţă să iubească, lucrează, se 

orientează după diverse modele, imită unele  acţiuni până îşi formează valorile proprii, principiile 

personale despre lume  şi viaţă. Dascălul trebuie să-şi cunoască profund elevii, să le insufle acestora 

motive  sănătoase  în învăţare, să  le  orienteze  direcţia, în  trecerea  de  la  o  motivaţie extrinsecă  la 

una  de natură intrinsecă în învăţarea şcolară, prevenind  astfel  cazurile  de eşec la  învăţătură .  
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Într-o societate civilizată sănătatea este o valoare. Ea se cere cultivată, păstrată şi transmisă prin 

educaţie. Igiena mintală are ca obiectiv promovarea sănătăţii mintale şi profilaxia bolilor psihice. Ea 

”formează mentalităţi superioare , de care depind caracterul, modelarea comportamentului, normarea 

relaţiilor interumane,cooperarea şi toleranţa între indivizi, precum şi între indivizi şi societate.”           

( 1-pag.367).  

Formarea personalităţii în familie şi în şcoală ridică probleme de ordin psihologic, cultural, 

moral, social, educativ-instructiv. La  intrarea în şcoală simţul identităţii copilului, imaginea sa de sine 

şi capacitatea extinderii eului sunt  mult  intensificate. „Când copiii intră în societatea colegilor, ei 

capătă o lecţie aspră de testare a  realităţii. Ei învaţă într-adevăr să spună: acum  trebuie  să  fac  

asta, acum  trebuie  să   fac aceea; acum  trebuie  să am grijă; acum pot să fac ce-mi   place. “(2 -

pag.132) Asemenea  schimbări  intensifică  simţul eului. 

Caracteristicile profesorului: modelarea (introducerea, trezirea interesului iniţial), entuziasmul, 

căldura şi empatia, aşteptările au un rol important. O relaţie pozitivă, stenică între profesor şi elevi este 

necesară  pentru  ca  elevii  să  fie  atraşi de învăţare. Relaţionarea depinde  foarte mult şi de stilul 

educaţional al profesorului. Profesorii de succes–acceptaţi  de  copii  sunt  cei  care au o atitudine 

profesională dezirabilă: au atitudine pozitivă faţă de responsabilitate şi muncă, faţă de elevi, de  

disciplina  pe  care o predau, faţă de rolul profesorului în societate, îşi extind  rolul şi dincolo  de 

predarea la clasă. Relaţia  democratică  s-a dovedit a fi cea mai eficientă, deoarece promovează relaţii 

amiabile între elevi, performanţe şcolare înalte, acceptarea profesorului de către clasă. Şi stilul autoritar 

se dovedeşte util uneori, dacă sacinile de învăţare sunt bine realizate, dacă profesorul  are  puterea  de  a  

sancţiona  şi  recompensa. 

Lecţiile practice, ce presupun observaţie, intervenţie personală, dar şi cooperare  sunt plăcute şi 

descătuşează mintea şi sufletul. Copilul participă activ, lecţia de predare-învăţare devine astfel “o 

aventură a cunoaşterii”  în care problemele dificile sunt examinate şi descoperă soluţii posibile. Se 

exprimă cu uşurinţă şi reuşitele nu întârzie să apară. 

Motivaţia activităţii reiese din participarea profesorului care are rolul de stimulare şi dirijare.  

Prin cooperarea dintre elev-profesor, elevul e implicat atât în procesul de predare, de învaţare şi de 

evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii  şi a  interesului. Predarea creativă, presupune ca 

profesorul să medieze între elev şi mediul său. El organizează spaţiul şi activitatea, participă alături de 

elevi la elaborarea cunoştinţelor servind astfel drept model în legăturile interpersonale şi încurajând 

cooperarea între elevi. 

Modul în care te simţi şi gândeşti, despre calităţile şi defectele tale reprezintă imaginea  de  sine. 

Succesele şi eşecurile din copilărie, dar şi modul cum reacţionezi la acestea, definesc imaginea pe care 

o ai despre tine.  Imaginea, stima de sine este unul dintre cei mai importanţi factori ai reuşitei 

şcolare.T. Vrăşmaş  în  lucrarea sa citată la nr.8  recomandă  câteva  sugestii  pentru  încurajarea  stimei 

de  sine  în şcoală (Fontane, 1995) 

Şcoala  modernă presupune construirea şi promovarea unor noi competenţe, valori, atitudini, 

politici şi  finalităţi educaţionale, solicită motivaţie, efort continuu, competenţe adecvate din partea 

tuturor partenerilor în educaţie.  
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ÎNCURAJAREA STIMEI DE SINE,  

CONDIŢIE PENTRU EXPRIMAREA CREATIVǍ 
 

                                                                     Profesor  învǎțǎmânt primar- Simona Tǎnase 

                                                          Școala Gimnazialǎ ,,Fǎnuș Neagu” Brǎila 

 

 

Abordez astǎzi aceastǎ temǎ deoarece am auzit foarte des replica ,,Copiii noștri sunt ce spunem 

noi că sunt!’’. Pentru a ne îndrepta cǎtre succes (și nu vorbesc aici doar despre succes școlar) cred cǎ 

este foarte importantǎ stima de sine la școlarul mic. Cu o imagine de sine pozitivǎ, copilul va avea 

încredere sǎ-și exprime și sǎ susținǎ un punct de vedere cu argumente proprii, va îndrǎzni sǎ fie creativ, 

sǎ gǎseascǎ soluții originale pentru oricare dintre problemele ivite. 

Imaginea de sine este ansamblul ideilor pe care un individ le are despre el însuşi, inclusiv despre 

rolul său, despre trăsăturile de caracter şi corpul său. Ea reprezintă o viziune asupra propriei fiinţe, dar 

şi o viziune asupra raporturilor dintre el şi ceilalţi. 

Imaginea de sine constituie reprezentarea şi evaluarea pe care individul şi le face despre el însuşi 

în diferite etape ale dezvoltării şi în diferite situaţii în care se află. Prin urmare, nu există o singură 

imagine de sine, ci mai multe. Imaginea de sine se formează prin comparaţie cu alte persoane: un copil 

se poate considera şi poate fi recunoscut drept cel mai talentat din clasă la desen, dar merge la diverse 

concursuri unde trebuie să admită că un altul este mai bun decât el. 

În acţiunile noastre nu ne bazăm pe realitatea obiectivă, ci pe această imagine, întrucât pentru noi 

imaginea este cea care are valoarea realităţii. Un copil care se consideră foarte conştiincios nu numai că 

nu acceptă observaţii asupra unei lucrări, ci se si lansează în lecţii moralizatoare la adresa celorlalţi. 

Imaginea de sine se exprimă prin trei elemente: 

- informaţii despre sine (cunoştinţe referitoare la sine şi la evenimente în care ne-am implicat); 

- autoprezentarea (componentă comportamentală, de oferire către cei din jur a unei imagini 

pozitive despre noi înşine); 

- stima de sine. 

Stima de sine este o trăsătură afectiv-atitudinală a personalităţii. Numită şi evaluare de sine, ea 

exprimă sentimentele noastre faţă de noi înşine: preţuirea, acceptarea şi evaluarea Eului, cuprinzând un 

set de elemente autoevaluative, de factură globală, asupra individului: ce gândesc eu despre mine, ce 

consider că sunt capabil să fac, dacă mă simt util, optimist, pesimist etc. 

Stima de sine se formează atât prin compararea socială, raportarea inconştientă şi permanentă la 

persoane semnificative pentru individ, cât şi prin feedback-ul primit de la cei din jur, respectiv 

aprecierile pozitive sau negative făcute de ceilalţi la adresa calităţilor sau performanţelor noastre. 

Stima de sine este o dimensiune extrem de importantă a existenţei noastre. Absolut tot ceea ce 

facem, facem  în  ideea de a ne menţine sentimentul stimei de sine, de a-l conserva sau de a-l 

îmbunătăţi. Orice om doreşte să fie valoros, fie ca personalitate, fie ca prestaţie în ceea ce întreprinde. 

Oricare ar fi scopul său, omul se consideră bun dacă îl atinge şi, ca atare, stima de sine creşte. 

Există numeroase studii care arată că cele mai multe persoane încearcă să menţină o bună 

imagine de sine, nefiind complet obiective, având tendinţa de a aprecia că sunt în mai mare măsură 

responsabili de succesele decât de eşecurile lor şi se compară cu alţii utilizând dimensiunile pentru care 

sunt avantajaţi. Subiecţii cu o slabă stimă de sine acceptă mult mai uşor o întărire negativă decât o 

întărire pozitivă, sunt mai apte de a explica evenimentele negative prin invocarea unor cauze interne şi 

se simt mai responsabile de eșecul lor. În plus, persoanele cu stimă de sine scăzută sunt mai puţin 
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dispuse să-şi asume riscuri comparativ cu celelalte persoane, probabil din nevoia de a se proteja de 

ameninţare, ei beneficiind de resurse puţine de autoprotecţie. 

S-a constatat că sensibilitatea persoanei la mesajul atitudinal şi evaluativ negativ pe care îl emite 

interlocutorul la adresa noastră este mai mare decât cel verbal-informaţional. În general, nu acordăm 

atenţie reacţiilor pozitive venite de la ceilalţi, întrucât le considerăm normale. Dacă receptorul sesizeză 

iminenţa sau existenţa unei păreri negative, el trece în planul secund mesajul informaţional emis de 

partener. Dacă părerea sesizată sau anticipată este pozitivă, atunci receptorul nu se mai interesează de 

ea şi se concentrează asupra conţinutului mesajului. De asemenea, s-a constatat că o apreciere negativă 

a activităţii cuiva este percepută ca fiind adresată personalităţii respective. Aproape nimeni nu poate 

rezolva optim nici cele mai simple probleme când reacţia celor din jur este negativă. 

De altfel, în cadrul şcolii, grupul elevilor aflaţi în situaţie de eşec şcolar este un grup valorizat 

negativ. Câtă vreme exista norme ale succesului şcolar, apariţia unui grup al elevilor ce nu întrunesc 

criteriile succesului este inevitabilă. Este de presupus că elevii cu performanţe scăzute vor simţi că 

formează un grup, aceasta cu atât mai mult cu cât profesorii şi elevii cu rezultate foarte bune îi vor 

percepe ca alcătuind un grup şi îi vor discrimina. Aceşti elevi vor încerca să-şi câştige stima de sine, fie 

căutând dimensiuni noi de comparaţie, care să-i avantajeze în raporturile cu elevii buni, fie să schimbe 

radical criteriile în aşa fel încât stima de sine ridicată să derive din eşecul şcolar. În ultimul caz ei vor fi 

înclinaţi să considere că situaţia de succes şcolar are multe neajunsuri – presupune muncă 

susţinută,dependenţă de părinţi, libertate limitată, iar situaţia lor prezintă multe avantaje – posibilitatea 

de a fuma, de a consuma alcool, de a încălca legea etc. 

Cunoscând faptul că elevii cu rezultate slabe ajung să se definească pe ei înşişi ca adepţi ai unor 

valori opuse celor promovate de şcoală, şi cunoscând subterfugiile de care se folosesc pentru a menţine 

o stimă de sine ridicată în aceste condiţii, ar trebui să se găsească strategii de a-i determina să adere la 

valorile şcolii. 

 

Cum stimulăm stima de sine la şcolarul mic 

 Utilizarea frecventă a întăririlor pozitive. Pentru aceasta este necesară fie orientarea spre actele 

sau aspectele reuşite dintr-o activitate, fie ,,vânarea” unor calităţi sau reuşite cât de mici, pentru a le 

recompensa pozitiv (prin simpla semnalare, laudă, gratificaţii). 

 Crearea sau valorificarea şanselor de succes. Îi vom încredinţa copilului, pentru un timp, unele 

sarcini mai simple şi cu sorţi siguri de izbândă, pentru a-i resuscita încrederea în sine. 

 Evitarea exprimării directe, brutale şi umilitoare a evaluărilor negative la adresa unei însuşiri 

sau activităţi a copilului, chiar dacă suntem convinşi de corectitudinea estimării noastre. Stima de sine 

suferă dacă cei din jur ne dau semnale că şi-au format despre noi o imagine mai proastă decât cea pe 

care o avem noi înşine. Imaginea de sine este reprezentată de cunoştinţele, imaginile despre sine 

asimilate sau construite în mod conştient de individ: unele pot fi accesibile public, deci sunt cunoscute 

şi de ceilalţi, altele însă rămân intime, necunoscute pentru ceilalţi. Există însă unele lucruri pe care 

numai cineva din exterior le poate cunoaşte la persoana noastră, noi fie ca nu vrem, fie că nu putem să 

le conştienţizăm. 

 Complimentarea, semnalarea deschisă şi sinceră a unor calităţi. 

Ajutându-i pe copii sǎ-și construiscǎ o imagine de sine pozitivǎ, de fapt le vom da aripi, îi vom 

încuraja sǎ identifice soluții creative în situații variate. 
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RECEPTAREA TEXTULUI SCRIS ÎN ROMÂNA  

CA LIMBĂ STRĂINĂ. NIVELURILE A1-A2 
 

Asist.drd. Ilea (Rogojină) Cristina Ileana 

Universitatea Ovidius din Constanţa 

 

 

 CECR sau Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine este o grilă de evaluare a 

competenţelor şi a abilităţilor unui vorbitor de limbă străină. CECR este un instrument ce permite 

stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse la anumite niveluri de învăţare şi predare a limbilor străine. 

Acest instrument îşi propune să depăşească problemele şi dificultăţile în comunicare, dar mai ales el 

este un standard european ce ţinteşte compatibilitatea între sistemele de învăţământ diferite şi 

echivalarea rezultatelor competenţelor lingvistice provenite din evaluare. CECR defineşte trei tipuri de 

utilizatori: utilizator elementar (nivelurile A1, A2), utilizator independent (nivelurile B1, B2), utilizator 

experimentat (C1, C2). Lucrarea noastră este interesată de studierea nivelurilor A1-A2 şi cum se 

remarcă acestea în receptarea textelor scrise.  

 Pentru nivelurile A1 şi A2, descrierea minimală a limbii române pentru receptarea mesajului 

scris, conform CECR, arată în felul următor: 

 

Nivel A1 – receptarea mesajului scris Nivel A2 – receptarea mesajului scris 

Descrieri scurte şi simple (informaţii 

personale, locuinţe, locuri şi profesii etc) 

Descrieri scurte şi simple (persoane, 

evenimente) 

Texte informative scurte şi simple Texte publicitare şi anunţuri simple 

Scrisori personale scurte şi simple Texte informative simple 

Mesaje scurte şi simple Scrisori personale simple 

Anunţuri scurte şi simple Mesaje personale sau oficiale scurte şi 

simple 

(Descrierea minimală a limbii române – A1, A2, B1, B2 – un instrument lingvistic necesar în 

domeniul RLS/RLNM, video.elearning.ubbcluj.ro)  

Vizualizând criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un text de nivel A1-A2 prezentat elevilor 

care învaţă limba română, cadrul didactic va şti ce tipuri de texte poate prezenta la clasă. În continuare 

vom prezenta procesul de receptare a textului scris, urmărind ce competenţe vizează astfel de ore la 

clasă.  

Receptarea textului scris reprezintă, în primă instanţă, identificarea cuvintelor scris şi 

interpretarea sensului lor, ca apoi să se ajungă la identificarea sensului global al textului. La vorbitorii 

non-nativi, sunt urmărite competenţe specifice esenţiale în receptarea textului scris precum: 

 Competenţa de bază: se referă la captarea informaţiei ce apare explicit în scris; 

 Competenţa intermediară: vizează reconstituirea organizării explicite a documentului; 

 Competenţa aprofundată: priveşte descoperirea sensului implicit al unui document scris (Platon 

2011). 

Pentru vorbitorii de RLS (română ca limbă străină) de nivel A1-A2, este esenţial să ştie cine este 

emiţătorul textului (şi eventual receptorul, dacă textul nu li se adresează lor personal), despre ce se 

vorbeşte în text, să identifice informaţiile cheie şi apoi să repovestească ce a citit. Receptarea textului 

scris permite dezvoltarea competenţelor lingvistice. Achiziţia de vocabular pre-receptării mesajului 

scris este foarte importantă întrucât orientează procesul de învăţare către nivelurile superioare B1-B2. 

De aceea, un vocabular bogat este esenţial în sporirea capacităţii de receptare a textului scris. Astfel, 
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anterior unei ore de citire, cadrul didactic trebuie să aibă în vedere realizarea la clasă a unor exerciţii de 

vocabular. Poate utiliza imagini sau cartonaşe pentru a capta atenţia elevului şi pentru a trezi interesul 

pentru lectura din lecţia următoare. Adăugarea de sinonime, antonime şi explorarea câmpurilor lexicale 

prin joc este o strategie care atrage elevul. Spre exemplu, un exerciţiu ce se poate realiza la începutul 

orelor de receptarea textului este cel de tip brainstorming. Cadrul didactic reactualizează nişte 

cunoştinţe aprofundate anterior, pregătind clasa pentru activitatea propriu-zisă de citire. Se poate începe 

cu o activitate bazată pe vocabular, unde se introduc cuvinte ce vor apărea mai târziu în textul din 

activitatea de bază.  

Tipul de lectură abordat în cadrul orelor de receptare a textului scris variază în funcţie de 

competenţele specializate vizate de către cadrul didactic. Pentru nivelurile A1, A2, lecturile liniare, 

informative şi exploratorii sunt cele mai indicate. Desigur, lectura trebuie adaptată „scopului urmărit 

(vreau să studiez, vreau să mă amuz, să culeg informaţii, să-mi aţâţ fantezia, să-mi intensific viaţa 

interioară, să-mi calmez aprehensiunile etc.), în egală măsură naturii textului (poezie, manual literar 

etc.), dar nu mai puţin circumstanţelor (bună sau rea dispoziţie, stare de vigilenţă sau oboseală, 

ambianţă zgomotoasă ori solitară etc.)” (Cornea 1998: 10). Astfel, tipul de lectură trebuie analizat de 

către cadrul didactic, iar acesta trebuie să decidă ce competenţe doreşte să formeze la clasă.  

Lectura liniară este, probabil, cea mai clasică metodă. Textele sunt percurse secvenţial, de la 

început până la sfârşitul acestora. O limită a lecturii liniare este pasivizarea lectorului. Lectura 

informativă este indicată la nivelurile A1-A2 atunci când se doreşte înţelegerea globală a unui text, 

obţinerea unor cuvinte cheie, care să dirijeze lectura. Limita lecturii informative este superficialitatea 

lecturii: este, uneori, posibil, ca textul să nu fie înţeles integral. Lectura exploratorie constă în 

identificarea unui simbol sau a unei chei (o adresă, un număr de telefon etc.).  

Un rol important în receptarea textului o reprezintă următorii factori: identificarea cuvintelor, 

înţelegerea globală a mesajului textului şi cunoştinţele anterioare. Identificarea cuvintelor este un 

proces cognitiv care generează factorul următor: înţelegerea mesajului textului. Dacă elevului îi sunt 

familiare majoritatea cuvintelor din text, acesta poate asimila mai uşor conceptele şi cuvintele nou 

introduse. De asemenea, pe baza contextului, lectorul poate anticipa sensul unor cuvinte necunoscute ce 

urmează a fi introduse în achiziţia lexicală. Înţelegerea textului este, de asemenea, un proces cognitiv. 

Aceasta se bazează pe un set de competenţe şi de cunoştinţe anterioare pe care elevul deja le posedă. În 

teoria schemă, înţelegerea textului nu se rezumă la ceea ce este scris, ci la interacţiunile dintre 

structurile cognitive sau schemele deja prezente în mintea lectorului. Aceast mecanism funcţionează ca 

un cadru pentru înţelegerea informaţiei noi (Ausubel 1968).  

În concluzie, receptarea textului în nivelurle A1-A2 este o activitate didactică al cărei scop este 

dezvoltarea competenţelor de captare a informaţiei, decodare şi reorganizare a textului. Tipul de lectură 

ales pentru ora de receptare a textului trebuie să se afle în concordanţă cu obiectivele propuse la 

începutul activităţii. Receptarea textului va avea rezultate fructoase dacă este precedată de exerciţii de 

captare a atenţiei sau de introducere de noi cuvinte ce se vor regăsi în text.  
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR  

ÎN CADRUL ORELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

LA CLASELE I ŞI a II-a 
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Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 

   Prof. inv. primar Gazi Cidem 

                                                                      Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 

 

 

Având în vedere importanţa literaturii române ca obiect de studiu, dar şi importanţa acesteia în 

acrtivitatea umană, am considerat că este necesar să ne ocupăm în mod special de câteva aspecte legate 

de dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în cadrul lecţiilor de comunicare în limba română. 

Acest aspect se referă în special la srategiile didactice adecvate şi eficiente care să contribuie cu 

maximă eficienţă la stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea 

poate deveni o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru şcolarii mici. Aceştia sunt de- a 

dreptul încântaţi că li se oferă şansa să-şi exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai variate şi 

originale ,jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. 

Problema care se ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii cât şi învăţătorul în 

realizarea obiectivelor propuse. Dezvoltarea spiritului de observaţie a gândirii şi imaginaţiei, 

dezvoltarea aptitudinilor şi de ordin caracterial până în setul direcţional al personalităţii creatoare a 

intereselor şi asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de limba română. 

                                            Exerciţii cu caracter creativ 

Creativitatea constitue o tema în spiritul vremii. Vom prezenta o serie de exerciţii folosite în 

cadrul orelor de comunicare în limba română care au caracter creativ şi ajută elevii să îşi dezvolte 

personalitatea. 

Exemple 

Daţi exemple de cuvinte care conţin grupul de litere ,,ci” 

2. ,,Eu scriu una, tu scrii multe! 

3. Transcrie cuvintele în ordinea alfabetică a literei iniţiale: 

gem, brânză, spaghete, pe, mure, lapte, biscuiţi, cereale. 

4. Scrie cuvintele în ordinea alfabetică a literei iniţiale: 

Penar, stilou, creion, radieră, ascuţitoare, ghiozdan. 

5.Scrie cât mai multe cuvinte folosind doar silabe date: 

a-                               er-                          e-                          te- 

fruc-                           pri-                        ni-                         ma- 

6. Ordonează cuvintele pentru a forma o propoziţie: 

mult, Elvira, primăvara, iubeşte, anotimpul. 

7. Realizează diferite modele de litere de mână sau de tipar. 

8. Scrie cuvinte care denumesc trei păsări cunoscute de tine. 

9. Formează cuvinte cu literele s,a,r,i,m,e,c. 

10. Citeşte textul ,,Ursul cafeniu”. 

Alcătuiţi întrebări pe baza textului care să înceapă cu următoarele cuvinte: cum, cine, ce, unde, 

când. 

11. Care este animalul tău preferat? 
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Alcătuieşte un scurt text (4-5 enunţuri) în care să îi descrii înfăţişarea, comportamentul. 

Desenează-l! 
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ORA DE LIMBA ROMÂNĂ – DEMERS NECESAR  
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Școala Gimnazială nr. 28 Dan Barbilian Constanța 

 

 

Indiferent de traseul pe care fiecare persoană și-l stabilește de-a lungul vieții, corectitudinea 

exprimării în limba maternă, în toate formele pe care comunicarea o poate îmbrăca, este o necesitate 

incontestabilă. 

Fixarea aspectelor normative privind limba română actuală, printr-o serie de strategii didactice 

interactive, în cadrul orelor de limbă și literatură română, este un scop implicit al profesoului de limba 

română. În mod evident, nu este suficient să fii vorbitor nativ de limbă română, ci se impune cu 

necesitate o cunoaștere temeinică a normelor limbii literare. Acest demers vine în întâmpinarea 

dorințelor elevilor, care au ridicat adesea diferite probleme de exprimare. Implicându-i adesea și pe ei 

în selectarea greșelilor de limbă, am constatat că au devenit mai atenți la discursurile celor din jur, mai 

exigenți în propria exprimare, în construirea propriilor discursuri. 

Orice profesor de limba română încearcă să își ajute elevii în formarea gustului pentru lectură, 

considerând că aceasta este una dintre condițiile esențiale în formarea vorbitorilor instruiți, culți, care 

să cunoască și să aplice corect aspectele care normează limba. Nu cred că ne putem declara mulțumiți 

de cantitatea de cărți cumpărate în România în ultimii ani, iar în legătură cu calitatea cărților cumpărate 

- și mai ales a celor citite - avem și mai multe rezerve. 

Este o realitate faptul că anumiți vorbitori, chiar și cu studii de limbă și comunicare, se arată 

adesea indiferenți sau superficiali în privința rigorilor comunicării literare, față de normele în vigoare. 

Este cunoscut și faptul că limbile tind spre economie, dar acesta nu este un motiv de a folosi 

prescurtările în limba scrisă sau vorbită în orice situație, fenomen întâlnit de exemplu în mod frecvent 

în mass-media. 

Trebuie mărturisit aici, poate, faptul că erorile de comunicare orală sau scrisă depistate în presă 

mi-au servit adesea drept contraexemple în fața elevilor mei la orele de limba română. Greșeli de 

exprimare precum pleonasmul, anacolutul, tautologia, abuzurile de termeni aparținând argoului și 

jargonului ș.a., întâlnite în emisiunile lor favorite, au completat seturile de exemple de abatere de la 

normă oferite de manualele școlare sau fișele de lucru. Apropierea de aceste probleme, legătura dintre 

pura teorie și aplicarea concretă a normelor, discutarea lor la clasă i-au făcut pe elevi să înțeleagă rolul 

studierii limbii române. Folosirea acestor greșeli, în contextele surprinse, aduce un grav prejudiciu 

limbii române. În consecință, ele trebuie eliminate, iar acest lucru se poate face prin identificarea lor ca 

greșeli de limbă și prin evitarea lor datorită cunoașterii temeinice a normei. 

De asemenea, se manifestă recent în privința vocabularului două tendințe destul de periculoase: 

pe de o parte există tendința folosirii excesive a cuvintelor și expresiilor argotice, chiar vulgare, iar pe 

de altă parte observăm dorința unor persoane, în special realizatori de emisiuni radio și TV, ziariști, 

reporteri, politicieni etc., de a utiliza în exces termeni străini care, de cele mai multe ori, nu sunt 

adaptați regulilor limbii române, fiind astfel folosiți impropriu. Scopul aparent este acela de a atrage 

atenția celor din jur. Ca și în limba franceză, se remarcă și în limba română intenția unor vorbitori de a 

combina până la abuz limba maternă cu termeni anglo-americani, prin care practic se pierde din 

specificul expresiv al limbii române. 

O răspundere însemnată în conservarea esențială a idiomului autohton revine nu numai școlii, ci 

și mass-mediei și scriitorilor, redactorilor și corectorilor din edituri, reviste și ziare, mai ales culturale, 
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având în vedere influența pe care aceste mijloace de comunicare în masă o exercită asupra populației de 

orice vârstă. 

Fără grija constantă de a comunica literar, respectând gramatica și normele consacrate ale limbii 

literare, niciun realizator de discurs nu se va putea menține la standardele impuse de societate. Și pentru 

că școala este parte a societății, este cea care deține marea responsabilitate în educarea generațiilor de 

elevi, în învățarea acestora să folosească în mod corect limba literară, în dezvoltarea gândirii și a 

capacităților de comunicare ale acestora. Tot școlii îi revine, de asemenea, sarcina de a-i învăța pe elevi 

să facă diferența dintre limba literară și limbajul literaturii. Textele literare nu trebuie studiate fără 

raportarea la realitate. Elevii trebuie să distingă între greșeala din limba standard și greșeala folosită cu 

valoare stilistică, în limbajul literaturii, limbaj care potențează valențele estetice ale limbii prin 

combinații lingvistice surprinzătoare. 

O altă sarcină a școlii și, implicit, a profesorului de limbă română, este aceea de a-i pregăti pe 

elevi să se adapteze la noile cerințe ale societății, societate care pune accent pe comunicare. 

Prin metodele active utilizate în procesul instructiv-educativ, profesorul trebuie să îi dezvolte 

elevului competențe de comunicare care să îi asigure acestuia succesul în societate. În cadrul orelor de 

limbă și literatură română, prin opționalele sau cercurile de specialitate, profesorul are posibilitatea de a 

propune proiecte și activități care să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor de comunicare corectă în 

limba maternă. 

Felul de a vorbi devine o adevărată carte de vizită pentru fiecare dintre noi. Unii vorbitori se 

folosesc de puterea cuvintelor, a limbajului, pentru a se impune, alții se pierd tot prin limbaj, prin faptul 

că nu se pot exprima convingător, corect, adecvat. 

În consecință, o folosire corectă a limbii române dă elevilor posibilitatea de a fi capabili, și după 

terminarea școlii, să distingă între un discurs de calitate și o înșiruire de cuvinte prin care nu se 

transmite niciun mesaj. 
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O REALITATE CARE NU TREBUIE IGNORATĂ 
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În ziua de azi, stresul lovește din plin, indiferent că suntem oameni mari sau copii. Până și cei mai 

mici dintre copii sunt ingrijorați din diverse motive. Stresul copiilor noștri devine o problemă atunci 

când starea lor fizică și emoțională devine alterată și influențează negativ viața familiei. 

Specialiștii atrag atenția că din ce în ce mai mulți copii, chiar dintre cei de la clasele primare, sunt 

foarte obosiți, epuizați, nervoși, fară chef și că școala a devenit pentru ei o tortură. Vinovați, în aceeași 

măsură, de acest lucru, sunt atât părinții, cât și școala. 

Studiile arată că 50% din tulburările mintale încep înainte de vârsta de 14 ani și aproximativ 20% 

din copii și adolescenți au probleme sau tulburări emoționale. 

Chiar dacă elevii mici trec ușor peste perioada de acomodare cu școala și se adaptează relativ 

bine la noile schimbări apărute în viața lor, mulți nu pot ține pasul cu cerințele. Programa școlară este 

foarte încărcată, informațiile primite depășesc adesea vârsta lor și multe lucruri nu pot fi înțelese, iar 

temele sunt copleșitor de multe. 

 Învățătorii, chiar și dintre cei tineri dar școliti după vechile metode, încă merg pe principiul că 

omul, indiferent de vârstă, să nu aibă și un timp al sau în care să facă ce vrea, în cazul copilului, să se 

joace. Așa se ajunge ca elevul să aibă de făcut "o tonă de probleme" în weekend sau în vacanță, pentru 

că elevul simte ca pe o povară imensa multitudine a temelor date pentru o perioadă când ar trebui să se 

relaxeze și să-și facă un program cum vrea el. 

Astfel, tema pentru acasă nu mai este un mijloc de control în procesul de aprofundare a materiei, 

ci un factor de stres, un dușman care stă în calea copilului, care nu mai are timp să se joace ori să 

desfășoare alte activități în afara programului școlar. 

 Multi  învățători le "fură" copiilor orele de desen, muzică și educație ă, materii relaxante când 

elevii s-ar putea desfașura fară teama de a greși, și fac tot probleme la matematică. 

Copiilor le plac jocurile, cântecele, desenele și toate acestea ar putea fi folosite de învățători în 

procesul de învățământ, dacă ar accepta ideea că nu li se știrbește cu nimic din autoritate. 

Copiii noștri petrec mult timp la școală. La modul ideal, acesta ar trebui să fie un timp dedicat 

curiozității, descoperirilor, educării și dezvoltării personale. Realitatea însă e diferită de 

ideal. Realitatea cuprinde teste, evaluari, o programa încărcată, un volum mare de cunoștințe de 

învatat. Toate acestea și alte elemente  ne arată faptul că timpul petrecut la școală sau cu activități 

școlare este una dintre cele mai stresante perioade ale vieții copiilor (și a părinților lor). 

Copiii nu dau zilnic teste si evaluari, însa zilnic au diverse sarcini școlare: să rezolve exerciții, să 

memoreze o poezie, să răspundă la întrebări puse de profesori, să lucreze cu ceilalți colegi la proiecte. 

Toate aceste sarcini au loc zilnic, toate putând avea potențialul de a-i stresa. Dacă acest stres 

zilnic este ignorat o perioadă mai lungă de timp se poate transforma în anxietate, depresie, oboseală 

cronică, lipsă de motivație și chiar refuzul de a merge la școala. 

De la școală, de la un program destul de încărcat și nediversificat, acasă, copiii intră sub tirul 

părinților, niciodată mulțumiți de note. Fără ajutorul părinților, fără încurajarea lor, nu trebuie s se mire 

http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/sanatate-fizica-si-mentala/pontul-zilei-10-pasi-simpli-pentru-o-dimineata-fara-stres/
http://sfatulparintilor.ro/scolari/comportament-si-dezvoltare-scolari/cum-detectezi-stresul-la-copii/
http://www.ziare.com/scoala/educatie/
http://www.ziare.com/scoala/invatamant/
http://parintecuminte.ro/ce-este-anxietatea-la-copii-psiholog-cluj/
http://parintecuminte.ro/ce-sa-fac-cand-copilului-meu-nu-i-place-scoala/
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nimeni dacă va vedea un copil băgându-și ambele mâini în păr și urlând că nu mai vrea școală, teme, 

note și nici s-audă vreodată de învățătoare. 

Eventualele schimbări apărute în comportamentul copilului trebuie sesizate de părinți și acționat 

în consecință împreună cu școala și medicul de familie. 

 Stresul acumulat în primii ani de școală, repulsia față de tot ce înseamnă școală și slujitorii ei vor 

avea pe viitor consecințe deosebit de grave pentru sănătatea copilului care, într-un final, va ajunge chiar 

să abandoneze școala dacă nu se intervine cu calm, cu răbdare și blândețe, la momentul oportun. 

 Preocupaţi de înregistrarea fiecărei fapte „măreţe” a copilului, mulţi părinţi uită să se relaxeze şi 

să lase lucrurile să mai curgă şi de la sine. Toată această agitaţie şi nervozitate se transmite copiilor. 

Părinţii stresaţi vor avea copii stresaţi.  

Este normal și caracteristic speciei umane să îsi dorească să evolueze, să atingă noi obiective, să 

progreseze din ce în ce mai mult. Dar cu ce costuri? 

Această întrebare este bine să fie formulată de către toți părinții care așteaptă foarte mult de la 

copiii lor și le cer să realizeze în permanență activități solicitante. 

Cum recunoaștem un copil stresat? Nu este întotdeauna simplu să recunoști un copil stresat, însă 

poți urmări dacă i se schimbă brusc stările de spirit, dacă are izbucniri, dacă iși schimbă programul de 

somn... Alți copii experimentează și trăiri fizice: dureri de burtă, dureri de stomac, dureri de cap. De 

asemenea, unii copii pot avea probleme de concentrare la școală, nu reușesc să-și facă temele, în timp 

ce alți copii devin introvertiți, petrec din ce in ce mai mult timp singuri, nu mai sunt comunicativi. Unii 

copii pot avea coșmaruri sau nu mai auîncrederea că se pot descurca singuri și atunci stau numai pe 

lângă părinți. 

Copiii mai mici pot recăpăta obiceiuri de bebeluș: își sug degetul, își învârt părul, își bagă degetul 

în nas. Copiii mai mari pot deveni agresivi, sfidează autoritatea, agresează colegii etc. 

De ce se stresează copiii? 

Când ne gândim la stres ne gândim la solicitari și cerințe. Ca să vorbim de stres, nu e suficient să 

ne uităm la solicitarile care vin înspre copil, ci și la capacitatea lui de a face față solicitarilor. 

Stresul apare atunci când solicitările externe depășesc capacitatea interna de a le face față. 

Ne uităm așadar la stres atât din exterior cât și din interior. 

Stresul exterior 

Privit din exterior, stresul ia forma presiunii pe care o trăiesc copii legată de școală, presiune ce 

poate lua mai multe forme. 

Presiunea timpului 

Multe dintre sarcinile școlare sunt complicate și greoaie pentru copii. Ca și cum nu ar fi de ajuns, 

programa școlara implică un ritm de lucru alert, adesea copiii fiind siliți să treacă mai departe înainte de 

a fi ințeles și aprofundat un subiect. Copiii lucrează adesea contra-cronometru, timpul devenind un 

dușman. 

Probleme acasă 

Certuri între părinți, un membru al familiei bolnav, un frate sau o soră mai mică, divorțul 

părinților sunt toate surse de stres care pot influența performanța școlară a copilului.  

Somn insufiecient și mâncat nesănatos 

Un organism odihnit și bine hrănit face mult mai bine fața provocărilor fața de un organism 

obosit și nemâncat. 

Rolurile multiple pe care le au de îndeplinit la școală 

Copiii nu au doar de învățat la școală. Ei vor să aibă prieteni la școala, vor să fie plăcuți de colegi 

și de profesori, vor să fie competeți.  

Presiunea pe care profesorii, părinții sau colegii o pun asupra copiilor 

http://parintecuminte.ro/cum-comunicam-copilului-decizia-de-a-divorta/
http://parintecuminte.ro/cum-comunicam-copilului-decizia-de-a-divorta/
http://parintecuminte.ro/sa-ne-ajutam-copiii-sa-isi-faca-prieteni/
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Unii copii se plâng de stresul major pe care îl simt fiindcă merg la toate concursurile pentru că îi  

roagă doamna sau  insistă mama. 

Un program încărcat 

O puternică sursă de stres pentru copii este lipsa timpului liber. Atât corpul cât și mintea au 

nevoie de pauză, au nevoie „să stea relaxate” și „să piarda vremea de pomană”. Viața de școlar nu le 

prea permite copiilor să piarda vremea, în special nu le permite acest lucru copiilor care urmează școli 

recunoscute pentru presiunea suplimentară pe care o pun asupra copiilor de a avea performanțe 

excepționale. În plus, activitățile extra-curiculare reduc și ele din timpul de relaxare al copiilor. 

Stresul interior 

Privit din interior, stresul e mult mai greu de identificat. 

Stresul interior reflectă modul în care copiii reacționează la stresul exterior și ia forma dorințelor, 

a sentimentelor, a atitudinilor și a gândurilor. 

Așa sună stresul acesta interior: 

“Nu suport să iau note mici. Mă ceartă și mama și profesorii” 

“Vreau să fiu cea mai bună din clasă.” 

“Nu mă descurc, e prea greu!” 

Dacă unui copil îi place să fie tot timpul ocupat cu lucruri interesante, plictiseala care apare 

inerent la școală poate fi extrem de stresantă pentru el. Dacă se așteaptă ca totul să fie ușor și să termine 

repede sarcinile o să fie foarte stresant atunci când sarcinile sunt mai grele sau când nu reușește să 

termine la timp. 

Ce putem face să ne ajutăm copiii să nu mai fie așa de stresați? 

Există o mulțime de unelte de care ne putem folosi pentru a reduce tensiunea și presiunea pe care 

o simt copiii, atât cea exterioară cât și cea interioară. Chiar dacă aceste unelte nu vor elimina cu totul 

stresul, îl pot reduce semnficativ astfel încat copiii să dobândească mai mare încredere că pot face fața 

solicitărilor zilnice sau speciale legate de școală. 

 Arătați-i copilului semnele de stres, ajutati-l sa constientizeze si sa identifice faptul ca e stresat 

Avem impresia ca detinem adevaruri supreme, ca stim noi ce e mai bine pentru copii. Nu stim 

noi, ei stiu ce e mai bine pentru ei. Rolul nostru e deosebit de important fiindca e greu pentru copii sa 

stie la ce sa se uite. Il putem ghida astfel incat sa isi identifice singur semnele si simptomele de stres:  

 Faptul de a recunoaște că e stresat e primul pas înspre rezolvarea problemei. 

Dacă un copil nu știe că nu îi este bine, de ce ar vrea să schimbe ceva? A cunoaște aceste semne 

înseamna a-si cunoaste limitele. Cand cunoaste semnalele ca a devenit prea incarcat/ obosit/ iritat le 

poate accepta ca semnale ca e timpul pentru o pauza sau pentru un moment de relaxare. 

Invatati-l cum sa vorbeasca cu sine insusi 

Adesea, in momente sau in perioade stresante gandurile copiilor au un puternic ton critic si 

descurajator:„Nu pot”„N-o sa reusesc”„E prea greu”. 

Ajutati-l sa nu accepte aceste ganduri ca pe niste adevaruri abolute si impiedicati-l sa isi 

indeplineasca singuri profetiile. 

 A vorbi critic cu el insusi e un obicei – poate ca e innascut sau poate e dobandit.  

Dar e doar un obicei, care asa cum s-a format se poate si distruge. Vocea critica poate fi inlocuita 

cu o voce incurajatoare:„Hai incearca!”„Chiar daca-i greu, pot reusi”„ Sigur POT sa incerc sa 

fac…”. 

 Clasificati si prioritizati activitatile extrascolare.  

Eliminati-le pe acelea mai putin important. Multi copii au prea multe activitati extrascolare. Nu  

sunt adepta renuntarii in totalitate la aceste activitati. Unii copii realmente infloresc atunci cand merg la 

sport sau la muzica. Altii au diverse deficite de abilitati de care au nevoie pentru a face mai bine fata 

http://parintecuminte.ro/ce-putem-invata-de-la-copii/
http://parintecuminte.ro/obiceiuri-sanatoase-ale-mintii/
http://parintecuminte.ro/ateliere-de-dezvoltare-socio-emotionala-pentru-copii/managementul-stresului-scolar/
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stresului de la scoala.  Daca vedeti ca se acumuleaza oboseala si copilul e extenuat, e timpul sa 

clasificati si sa prioritizati. 

 Invatati-i sa invete 

In marea majoritate a cazurilor copiii nu stiu CUM sa invete .Pe unii copii ii ajuta sa organizeze 

materialul invatat in diagrame, poze, culori pentru a retine mai usor.Legati invataminte noi de 

invataminte mai vechi. 

Am parcurs cateva dintre principalele surse de stres pentru copii si cateva strategii pe care le 

puteti folosi pentru a-i ajuta sa isi diminueze stresul.  

În cadrul activității școlare, analiza factorilor individuali ca factori de protecție în condiții de stres 

(stima de sine, asertivitatea, optimismul), reprezintă o premisă fundamentală a procesului de 

eficientizare a activității didactice. 

           Investigarea în vederea cunoașterii resorturilor interioare ale elevilor și a modului cum 

aceștia își gestionează stările și emoțiile asigură eficiența activității educaționale. În funcție de aceasta, 

învățătorul își construiește un demers didactic bine individualizat care să țină cont de nevoile și 

trebuințele elevilor. 

 

Bibliografie: 

1. *   *   *   ”Educație mental-emoțională în grupul școlar” – suport de curs- program de formare 

continuă furnizat de Casa Corpului Didactic Constanța, 2013; 

2. Iucu, R. B.,Managementul clasei de elevi, Editura Polirom , Iași, 2006. 

3. Stănculescu, E., Managementul stresului în mediul educațional, Editura Universitaria, 2015; 
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TEHNICI DE COMUNICARE ÎN GRUP 
 

Prof. înv. primar Georgeta Lungu 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 

 

Comunicarea ocupă trei sferturi din viaţa unui om activ, fiind la baza tuturor problemelor lumii. 

Ea poate părea simplă pentru mulţi. Doar comunicăm de când ne ştim, nu? Orice comunicare se 

realizează printr-o serie întreagă de relaţionări între memoriile, vocabularele, imaginaţiile şi percepţiile 

aflate în joc. Se stabileşte prin creare de sens, graţie unei suite de verigi care permit instituirea unor 

raporturi de contrast sau de opoziţie între obiectivele, rolurile, atitudinile şi cenzurile proprii fiecăruia şi 

care fac legătura cu mediul, în funcţie diversitatea proiectelor. 

Implică, adesea însă, cunoaşterea precisă a unor reguli şi tehnici care o pot face simplă, cursivă şi 

eficientă sau o pot îngreuna, până la opacitate.  

„A vorbi” nu înseamnă întotdeauna „a comunica”. Orice persoană trebuie  să-şi dezvolte o serie 

de abilităţi pentru a putea comunica. Acestea încep să se formeze încă de la naştere, odată cu primul 

ţipăt al copilului, putând fi asemănate cu nişte cărămizi din care este construită casa. Aşa cum se 

aranjează cărămizile pentru a construi o casă, la fel se aşază, se “construiesc” şi se dezvoltă abilităţile 

de comunicare care-i permit copilului să comunice prin intermediul vorbirii. Pot fi aşezate în ordinea în 

care ele se dezvoltă: atenţia, ascultarea, imitaţia, jocul, înţelegerea,  gesturile, vorbirea. Ele nu se 

dezvoltă izolat una de alta, ci sunt interdependente.  

Copilul îşi formează şi dezvoltă abilităţile de comunicare menţionate mai sus numai dacă: 

 are cu cine comunica; 

 aude cuvintele, vede la ce se referă şi le înţelege sensul; 

 repetă des cuvintele în diferite contexte; 

 practică limba în diverse situaţii semantice; 

 primeşte răspuns la întrebările sale; 

 simte plăcerea de a comunica. 

Dezvoltarea limbajului şi a abilităţilor de comunicare reprezintă un obiectiv major al procesului 

de învăţământ în ciclul primar. În acelaşi timp, comunicarea constituie unul din instrumentele de bază 

ale muncii intelectuale fără de care nu poate fi concepută evoluţia elevilor.  

Elevii care demarează bine în acţiunea de însuşire şi dezvoltare a capacităţilor de exprimare 

corectă prezintă garanţii, în mare măsură certe, de reuşită deplină în activitatea de învăţare.  

Activitatea de dezvoltare a capacităţilor de comunicare a elevilor este foarte complexă. Ea se 

desfăşoară în sfera întregului proces de învăţământ, la toate disciplinele şcolare, precum şi în cadrul 

activităţilor extraşcolare. Se perfecţionează prin solicitarea efortului intelectual al elevilor, prin punerea 

sistematică a lor în situaţia de a exersa, într-o formă sau alta, verbalizarea, pe cât posibil, în mod liber.  

Formarea şi dezvoltarea la elevi a unei conduite verbale stimulează activitatea intelectuală şi 

influenţează dezvoltarea lor psihică, concomitent cu învăţarea unei exprimări corecte, literare, concise 

şi plastice în acelaşi timp, cu perfecţionarea propriului lor limbaj, cu formarea deprinderilor de a vorbi 

logic, închegat, sistematic, de a îmbina cuvintele şi expresiile în propoziţii cu înţeles, folosind structuri 

gramaticale corecte.  

Vorbind de dezvoltarea capacităţilor expresive, de amplificarea resurselor de comunicare de care 

dispune fiinţa umană, nu trebuie să neglijăm cultivarea la elevi a limbajului nonverbal, a expresiei 

gestuale care susţine şi sporeşte forţa de exprimare a gândurilor şi sentimentelor. Conţinutul multor 

texte şi limbajul diferitelor personaje, pentru a fi înţeles, obligă în multe situaţii pe învăţător să se 

sprijine pe limbajele ectosemantice (mimică, pantomimă, gesturi) şi să-i solicite pe elevi să le 
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folosească corect ca forme de trăire şi de comunicare. În acest mod se formează unele capacităţi 

interpretative care reprezintă o îmbinare a nuanţării şi modulaţiei vocii cu mimica, cu gesturile, cu 

mişcările, amplificând astfel forţa de comunicare şi de exprimare în relaţiile interumane, în realizarea 

schimbului de idei, de opinii, în afirmarea şi susţinerea convingerilor. 

Învăţând tehnici eficiente de comunicare în grup, elevii îşi formează abilităţi de comunicare 

caracterizată prin: simplitate, claritate, concizie, precizie, interes, scop, structurare, coerenţă, 

credibilitate şi impact. 

În activitatea de însuşire a tehnicilor de comunicare eficientă - empatică, asertivă şi creativă- de 

către şcolarul mic, jocul didactic are un randament sporit faţă de celelalte modalităţi de lucru folosite, 

deoarece el face parte din preocupările zilnice, preferate ale copiilor.  

Jocurile îi ajută pe elevi : 

 să decidă oportunitatea utilizării diverselor tipuri de comunicare în situaţii concrete; 

 să transmită exact mesajul dorit; 

 să aplice tehnicile de ascultare activă; 

 să îmbunătăţească relaţiile interpersonale prin comunicare; 

 să măsoare impactul diferitelor tipuri de mesaje asupra climatului şi a relaţiei cu interlocutorul; 

 să identifice barierele personale în comunicare şi posibilitatea de înlăturare a lor; 

 să optimizeze comunicarea intra şi interpersonală; 

 să înveţe obiceiurile de limbaj corecte şi incorecte, ritualul limbajului; 

 să-şi perfecţioneze tehnica lecturii şi a scrisului; 

 să recurgă la subtilităţi de limbaj; 

 să accentueze, să completeze, să contrazică, să regularizeze, să reactualizeze, să subtituie 

comunicarea verbală cu cea paraverbală sau nonverbală; 

 să- şi descopere competenţe interpretative; 

 să-şi asume, alternativ, rolul de emiţător şi pe cel de receptor. 

Voi prezenta în continuare câteva tehnici de comunicare care pot fi învăţate sau perfecţionate 

utilizându-de jocul didactic:  

TEHNICA BLAZONULUI  

Tehnica se sprijină pe un support metaforic : blazonul, a cărui conotaţie rezidă în nobleţea 

persoanelor sau a grupurilor. Participanţii au de completat compartimentele unor steme cu desene, 

simboluri sau cuvinte care să semnifice elemente importante ale reprezentării de sine. Scopul este 

prezentarea mai densă şi mai concisă a unui individ. Exerciţiul presupune şi un efort de gândire 

valorizantă. 

I. Suporturi metaforice statice 

 Tablou impresionist (în culori) 

 Afiş de publicitate 

 Compoziţie realizată printr-un colaj de ilustraţii (decupate din reviste) : hexagoane, stele, 

cercuri… 

 Scheme şi grafice 

 Planul unei case sau al unei încăperi 

 Planul de utilizare a unei zone 

 Arbori (rădăcini, teren, trunchi, ramuri, frunze, flori, fructe) 

 Fructe (vedere globală sau în secţiune) 

 Flori 

II. Suporturi metaforice dinamice 
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 Parcursuri rutiere (intersecţii, hărţi, magazine) 

 Călătorii pedestre (privelişti, marcaje…) 

 Itinerare culturale (monumente, personaje…) 

 Imagini 

 Opere cinematografice 

 Schi 

 Obstacole 

Cel mai obişnuit suport metaforic este mingea. Suprafaţa sa poate fi împărţită în câte 

compartimente se doreşte. Simbolismul utilizării sale îi asigură o bună circulaţie între elevi (dacă 

fiecare a completat compartimentele câte unei mingi) sau între subgrupuri (care deţin în comun o 

singură minge). Învăţătorul completează şi el una pe care o pune în circulaţie  împreună cu celelalte, 

evitând, prin luarea la cunoştinţă a conţinuturilor acestora, blocarea mişcării, a « paselor ». 

Mingile pot fi desenate pe foi mari sau medii. Elevii sau subgrupurile pot înscrie pe marginile 

mingilor neconcepute de ei unele reflecţii sau întrebări. 

Exemplu de sarcini, repartizate pe compartimentele mingii : 

 Ce reprezintă lectura « Banul muncit » scrisă de Al. Mitru, pentru tine ? 

 Scrie trei aşteptări pe care le-ai avut de la această lectură.   

 Scrie patru dificultăţi cu care te-ai confruntat atunci când ai citit textul. 

 Reprezintă conţinutul lecturii printr-un desen, colaj, proverb, enunţ…  

 Scrie trei însuşiri şi trei acţiuni referitoare la lectura în cauză. 

Alt suport metaforic este bicicleta, aşa cum este redată în desenul de mai jos. 

                
TEHNICA TRIADELOR 

Participanţii se repartizează (prin desemnare, tragere la sorţi sau alegere reciprocă) în triade, 

adică subgrupuri de trei pentru a fi, pe rând : intervievator, intervievat, observator. 

Subiectul interviului poate fi stabilit dinainte sau poate fi lăsat la alegerea grupului, a fiecărei 

triade, a fiecărui participant. 

Desfăşurarea se face în trei faze conţinând, fiecare, câte un interviu, un raport de observare şi o 

fişă biografică.  

Puncte tari : 

 permite tuturor membrilor unui grup să conducă o conversaţie şi să observe o alta, în timpul 

aceleiaşi activităţi; 

 dă fiecăruia posibilitatea de a fi consultat, în mod direct, în legătură cu percepţiile sau cu 
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părerile sale în raport cu o temă; 

 arată că, într-un dialog, există întotdeauna un al treilea - observatorul; 

 permite explorarea unor atitudini personale raportate la o temă, la o problemă; 

 perfecţionează participanţii în ceea ce priveşte tehnicile de ascultare, de observare şi de dialog. 

ANUNŢUL DE MICĂ PUBLICITATE 

Obiective:  

 exprimarea, într-o formă concisă, incluzând o autoprezentare (pe cât posibil, cu umor) a 

aşteptărilor sau nevoilor de la un moment dat, urmată de evaluare; 

 crearea unei situaţii de comunicare particulare: 

- în care  mesajul include o prezentare a emiţătorului realizată de el însuşi, 

- în care  receptorul virtual, dar multiplu, în cazul în care răspunde se înscrie 

                        dintr-o dată în sistemul de referinţă al emiţătorului,  

- care provoacă la meditaţii asupra fenomenelor de percepţie. 

Desfăşurare: 

• Prima fază 

- distribuirea a  câte unei foi şi a unui creion fiecărui participant, 

- emiterea comenzii sub forma unui anunţ de mică publicitate şi imitând stilul publicitar („Veţi 

comunica ce simţiţi nevoia să întrebaţi, ce aşteptări aveţi de la tema de astăzi”), 

- citirea un anunţ de mică publicitate extras dintr-un jurnal; 

• A doua fază 

- redactarea, de către fiecare participant, a câte unui anunţ şi prezentarea lor pe o foaie mare ; 

• A treia fază 

- realizarea unui afiş cu anunţuri de mică publicitate ; 

• A patra fază 

- lectură şi analiză în grup, 

- reacţii, 

- meditaţie colectivă asupra tehnicii şi a activităţii (obiective realizate, nerealizate) ; 

• A cincea fază 

Învăţătorii reiau evaluarea pentru a reconsidera programul de perspectivă, obiectivele secvenţiale 

(dacă se impune perfecţionarea sau schimbarea). 

TEHNICA CARTOANELOR VERZI ŞI GALBENE 

Este o tehnică de exprimare-explorare a aşteptărilor şi a temerilor în raport cu o situaţie, o 

problemă, un rol. Se învaţă, totodată, şi tehnica formulării întrebărilor şi a răspunsurilor. Aşteptările 

sunt înscrise pe cartoane verzi, iar temerile pe cartoane galbene. 

Elevii sunt repartizaţi, la întâmplare sau printr-un procedeu oarecare,  în două grupuri A şi B, cu 

un număr egal de participanţi. Învăţătorul precizează că fiecare membru al grupului A îl va chestiona 

pe un membru al grupului B, apoi rolurile se inversează, conform, de exemplu, instrucţiunii următoare : 

« Luaţi, fiecare dintre voi, nişte cartoane verzi şi nişte cartoane galbene şi asociaţi-vă câte doi în cadrul 

grupului (un A şi un B), timp de 20 minute, pentru a vă interoga reciproc, cel care interoghează 

trebuind să înscrie răspunsurile pe respectivele cartoane (verzi – pentru aşteptări, galbene- pentru 

temeri). 

 Prima fază 

A îl interoghează pe B timp de zece minute. 

Întrebarea 1 : Ce speri în legătură cu serbarea care se apropie « Parada personajelor » ? 

Întrebarea 2 : De ce te temi în legătură cu această serbare ? 

A notează răspunsurile lui B, pe cartoane verzi pentru întrebarea 1, pe cartoane galbene pentru 
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întrebarea 2. E preferabil să se folosească câte un carton pentru fiecare aşteptare sau temere. 

 A doua fază 

B îl interoghează pe A timp de zece minute, conform aceloraşi modalităţi.  

 A treia fază 

Se afişează toate cartoanele verzi într-un loc şi toate cartoanele galbene în alt loc. 

 A patra fază 

În cadrul unei întâlniri cu toţi participanţii, se desfăşoară o activitate colectivă unde se citesc 

marile aşteptări şi temeri prezente în interiorul colectivului, privind serbarea de la sfârşitul anului 

şcolar. Învăţătorul poate crea variante ale tehnicii. 

În subgrupuri, elevii pot îndeplini roluri diferenţiate, iar tehnicile aplicate pot fi: 

COMUNICAREA ROTATIVĂ cu mesageri succesivi din subgrupuri sau cu pivoţi mobili care trec 

de la un subgrup la altul 

TEHNICA ÎNVECINĂRII presupune îndeplinirea de sarcini în cadrul unui grup în urma unor 

discuţii cu persoanele alăturate. 

“BROASCA ŢESTOASĂ” este o tehnică de lucru presupunând comunicare între subgrupuri prin 

intermediul unor purtători de cuvânt, iar restul persoanelor stau “în carapace” ca observatori. 

TEHNICA INTERPRETĂRII GESTUALE se poate folosi între subgrupuri sau pentru determinarea 

divizării grupului complet. 

Tehnici actuale ale comunicării mai pot fi: FOTO-LIMBAJUL ŞI STUDIILE DE CAZ.  

Instrucţiunile cu funcţii diferenţiate permit folosirea unor tehnici care permit îndeplinirea de 

roluri identice în grup sau subgrup: observarea reciprocă, argumentarea,  votul,  reuniunea de tip 

panel,  metoda Delphi,  comenzi reciproce între subgrupuri. 

Pentru cazul unor roluri diferenţiate în grup există tehnici ca: studiul riscurilor (obstacole, 

dificultăţi), studiul incidentelor, chemarea pe banca acuzaţilor, grupurile de aprofundare profesională,  

brainstorming, exerciţii de prospectare a viitorului, jocuri de transpunere, inovare, comunicare şi 

evaluare, etc. 

În loc de concluzii, axiomele comunicării: 

1. Non-comunicarea este imposibilă sau comunicarea este inevitabilă; 

2. Comunicarea se desfăşoară la două niveluri: informaţional şi relaţional; 

3. Comunicarea îmbracă fie o formă digitală (da sau nu), fie una anlogică (semnifiaţii, valori, 

interpretări); 

4. Comunicarea este un proces continuu şi nu poate fi tratat în termeni cauză-efect sau stimul-

răspuns; 

5. Comunicarea este ireversibilă, întotdeauna produce un efect; 

6. Comunicarea presupune raporturi de foţă şi implică tranzacţii simetrice sau complementare; 

7. Comunicarea produce procese de adaptare şi acomodare. 
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MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE  

A POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVULUI 
 

Prof. înv. primar Tăbăcaru Janina Lăcrămioara 

Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa 

 

 

 „Creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre nou, o anumită organizare 

(stilistică) o proceselor psihice în sistem de personalitate.” (P. Popescu – Neveanu)  

Creativitatea poate fi definită ca fiind capacitatea esenţială şi integrală a persoanei, rezultată din 

activitatea conjugată a tuturor funcţiilor sale psihice (intelectuale, afective şi volitive), conştiente şi 

inconştiente, native şi dobândite de ordin biologic, psihofiziologic şi social, implicată în producerea 

ideilor noi, originale şi valoroase. (Ion Moraru – “Psihologia creativităţii”) 

Luând în considerare noutatea şi originalitatea, valoarea şi utilitatea socială, aplicabilitatea vastă, 

creativitatea poate fi privită ca şi produs. Irwing Taylor delimitează 5 nivele de creativitate: 

 creativitatea expresivă, caracteristică vârstelor mici, important fiind comportamentul şi nu 

abilitatea sau calitatea produsului; se manifestă liber şi spontan mai ales în construcţiile şi desenele 

copiilor, fiind o modalitate de dezvoltare a aptitudinilor creatoare; 

  creativitatea productivă sau dobândirea unor abilităţi utile pentru anumite domenii, pentru 

crearea de obiecte, materiale sau spirituale, în anumite domenii; contribuţia personală este destul de 

redusă la acest nivel, fiind utilizate tehnicile consacrate deja; 

  creativitatea inventivă este capacitatea de a realiza legături noi între elementele deja existente; 

este, aşadar, un plan specific doar indivizilor ce aduc unele ameliorări unor utilaje, unei teorii 

controversate; 

  creativitatea inovativă, care există doar la un număr restrâns de persoane si implică găsirea 

unor soluţii noi, originale cu importanţă teoretică sau practică; este nivelul specific talentelor; 

 creativitatea emergentivă, specifică geniilor, care pot duce la revoluţionarea unor domenii ale 

stiinţei, tehnicii sau artei, fiind nivelul accesibil geniului. 

Dintre acestea, cea care îi caracterizează pe elevii de vârste mici este creativitatea expresivă. 

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. 

Psihologii merg către ideea că dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la elevi a curajului 

de a emite ipoteze, chiar hazardate (evident nu absurde), capacitatea de a aprecia în ce măsură este 

plauzibilă o anume ipoteză, de a elabora  o strategie de lucru şi nu de a aştepta de-a gata o soluţie. 

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

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

deoseniri, disponibilităţile de elaborare, organizare, reordonare. 
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O învătare de tip creativ de bazează pe problematizarea intensivă şi sistematică, dar şi pe crearea 

unei motivaţii superioare, care să propulseze activitatea intelectuală a elevului, să-i anime curiozitatea, 

să caute situaţii pline de tensiune intelectuală. Elevul fiind stimulat şi dirijat în aşa fel încât efortul său 

intelectual, în procesul învăţării, să depăşească un anumit set format, să întrevadă posibilitatea de 

rezolvare mai interesantă, mai atractivă, mai elegantă şi mai eficientă, va ajunge la eliberarea de stilul 

habitual, la abordările specifice stilului creator în învăţare. 

Este esenţial, în acelaşi timp, ca învăţătorul să insufle elevilor, prin modul de prezentare a 

informaţiilor, prin stilul său de gândire, prin specificul solicitărilor formulate pentru elevi, o atitudine şi 

un stil de gândire creator, liber, independent. De asemenea, trebuie să asigure o atmosferă permisivă, 

care să ofere elevilor acel climat optim pentru manifestarea liberă, sponatnă, fără frica de a greşi, de a 

primi sancţiunea, aprecierea critică imediată, crearea unei atmosfere de explorare independente, 

încrezătoare şi netulburată. 

Coordonate esenţiale într-o învăţare creativă reprezintă atât direcţionarea potenţialului creativ al 

elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai mari de manifestare eficientă, de realizare 

efectivă, cât şi cultivarea încrederii în sine, încurajarea efortului creator al elevilor încă de la primele 

lor manifestări. A stimula, orienta şi incita gândirea elevilor spre nou, spre neexplorat este o altă 

condiţie importantă în învăţarea de tip creativ. 

Plecând de la aceste premise le-am propus elevilor mei crearea unei „cărţi” cu creaţiile lor 

proprii, realizată în câteva exemplare, care va fi lansată într-o activitate desfăşurată împreună cu 

părinţii la Biblioteca Judeţeană. Pentru a realiza aceste creaţii, solicitările mele pentru elevi au fost cât 

mai diverse: unele au fost realizate pe baza unor imagini, altele cu început sau sfârşit dat, altele cu 

cuvinte de sprijin sau cu titlu dat. Cele mai interesante li s-au părut elevilor cele inspirate de o 

compoziţie muzicală, iar cele mai solicitate de ei au fost compoziţiile libere. Elevii au fost încântaţi de 

acest proiect şi lucrările lor au prins contur, au fost corectate, apoi rescrise, urmând să le însoţească de 

desene potrivite. Vor fi, apoi, legate şi vor alcătui o minunată carte cu titlul „Când cuvintele prind 

aripi”. 

 

 

 

Toamna 

          A sosit toamna bogată cu alaiul ei de frunze. Pământul e acoperit de un covor în culori 

tomnatice: ruginiu, auriu, rosiatic. 

           Păsările călătoare pornesc spre ţări mai calde, lăsându-ne în urmă cu dorul şi nostalgia 

noastră. Soarele încălzeşte palid pământul. Zilele se micşorează, iar nopţile devin mai lungi. 

          Viile se încarcă de rodul lor, iar strugurii ne bucură cu deliciosul must. Fructele şi legumele 

se coc toate. Gospodinele pregătesc, neobosite, provizii pentru iarnă.  

           În grădină, ultimele flori de toamnă îşi arată timide căpuşoarele. Iarba s-a uscat, semn că 

iarna geroasă se apropie cu paşi grăbiţi. 

           Ce mândră şi frumoasă este toamna! 

Catană Anelise 
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        Vis de toamnă 

E toamnă în sufletul meu, 

O toamnă dulce, aurie. 

Lasă-mă să-ţi sădesc  

În bolnavul tău suflet  

O sămânţă de gând,  

Un bulb de speranţă,  

Să-ţi nască şi ţie 

O toamnă dulce, aurie. 

 

E toamnă în toată fiinţa mea,  

O toamnă caldă, nostalgică. 

Aş vrea să scrijelesc 

Pe firavul tău trup 

O închipuire de vers,  

O frunză rătăcită-n vânt,  

Să-ţi aducă, între două adieri, 

Vis de toamnă caldă, nostalgică. 

                                                                         Prof. înv. primar Tăbăcaru Janina 

 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Cosmovici, A., - Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi, 1996; 

2. Moraru, I. – „Psihologia creativităţii”, Editura Victor, Bucureşti, 1997; 

3. Roco, M. – „Creativitate şi inteligenţă emoţională”, Editura Polirom, Iaşi, 2004; 

4. Sternberg, H. J. - Manual de creativitate, Editura Polirom, Iasi 2006; 

5. Zlate, M., - Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea nr. 3 

 

 

CALITATE ŞI CREATIVITATE 
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CREATIVITATEA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

 

Prof. înv. preşc. Şerbatiuc Simona  

Grădiniţa P. P. ,,Amicii” Constanţa 

 

Din punt de vedere etimologic, termenul de creativitate desemneaza procesul de zămislire, 

făurire, rostire a ceva nou, original. Preşcolarul dispune de un potenţial creativ care integrează 

experienţa cognitivă, mecanisme informaţional- operatţonale ( modalităţi de operare a gândirii şi 

procedee imaginative aflate în curs de formare) declanşate şi susţinute de trebuinţele de cunoaştere, de 

autoexprimare, de atitudinea cognitivă care începe să se cristalizeze.                                                              

Disponibilităţile creative ale preşcolarului se manifestă în expresiile şi conduitele emoţionale, în joc, în 

desen şi în activitatea de comunicare verbală şi nonverbală. Cadrul cel mai important de manifestare, 

dar si de stimulare a potentialului creativ este jocul, cu toate tipurile sale. Conduita creativă ludica este 

o premisă pentru viitorul comportament creativ, care se va materializa în produse noi, originale, cu 

valoare sociala.  

În joc, pe baza experieţei cognitive, copilul combină, , îmbogăţeşte acţiunile preluate din 

modelele socio- culturale, dă o semnificaţie proprie obiectelor pe care le utilizează potrivit nevoilor, 

dorinţelor şi trăirilor sale afective.  

Prin desen copilul reflectă selectiv şi subiectiv realitatea, receptează într-o formă nouă un univers 

care   l-a impresionat. 

Trăirile afective plăcute, pozitive, declanşate de utilizarea de către adult a motivaţiei afective, de 

aprobările verbale şi nonverbale stimulează conduita creativă a preşcolarului. 

Potenţialul creativ al preşcolarului poate fi imbogăţit prin însuşi procesul instructiv- educativ din 

grădiniţă, multe din conţinuturile învăţării putând fi valorificate în această direcţie.  

Un loc dominant îl ocupă conţinuturile activităţilor de stimulare şi dezvoltare a comunicării, ale 

activităţilor de expresie plastică şi activităţilor ludice. 

Cadrul cel mai important de manifestare, dar și de stimulare a potențialului creativ este jocul, cu 

toate tipurile sale: jocul imitativ, jocul de mânuire a obiectelor, jocul de construcție, jocul de rol și jocul 

de creație.Jocul copilului este un veritabil produs creator, este nou și original în raport cu sine și în 

raport cu ceilalți copii. Originalitatea jocului derivă din funcția pe care acesta o are pentru copil- de 

asimilare a relului fără constrângeri sau sancțiuni, de rezolvare a echilibrului afectiv și intelectual al 

Eu-lui în confruntarea cu realul (J. Piaget). 

Manifestarea potențialului creativ în desen și pictură, evidențiază modul copilului de a reflecta 

selectiv și într-o formă specifică realitatea. Prin desen și pictură preșcolarul asimilează realitatea la 

propriul Eu, echilibrează și armonizează raporturile cu natura, cu ceilalți, cu el însuși. Desenul și 

pictura exprimă percepțiile, reprezentările, emoțiile, cunoștințele receptate de copil. 

Potențialului creativ se manifestă și în domeniul verbal. Literatura pentru copii (basmul, 

povestea, povestirea) îl ajută să construiască un univers în care irealul devine real, imposibilul- posibil. 

Povestirile create de el (dupa model, imagini) sunt scurte, fără explicații întinse, oarecum incoerente, 

dar deseori pot avea o savoare deosebită. 

De asemenea, atitudinea adultului faţă de copil, aprobativă si mai ales participativă, amplifică 

disponibilităţile creative. Atitudinea neimplicată şi cea autoritară a educatoarei şi a părintelui 

diminuează manifestările creative ale preşcolarului, generează supunere şi timiditate, conduită verbală 

si nonverbală şablonizată. Numai un educator cald, apropiat şi mai ales creativ poate să stimuleze 

potenţialul creativ. 
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Relaţiile cu cei de aceeaşi vârstă, munca în echipă, cooperarea amplifică manifestările creative. 

Stările afective plăcute pe care le are copilul în cadrul grupului se stabilizează şi se intensifică, 

stimulând formularea soluţiilor. Combinând soluţiile cu cele ale colegului, preşcolarul îşi 

perfecţionează propriile soluţii şi ajunge la ceea ce este adecvat, dar şi neobişnuit. 

Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex, ce cuprinde simultan 

fenomenele de activizare ( incitare şi susţinere ) antrenare, cultivare şi dezvoltare prin actualizarea 

virtualitităţilor creative, pentru accederea lor de la posibil la real, prin afirmarea efectivă . 

Este necesar să avem în vedere întregul sistem al condiţiilor sau factorilor favorizanţi afirmării şi 

dezvoltării creativităţii, cum ar fi : 

a. factori structurali, intrinseci creativităţii; 

b. factori de climat general în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii copiilor; 

c. factori de ambianţă  psihosocială şi respectiv de climat psihoeducaţional-stimulativ pentru 

afirmarea şi evoluţia creatoare. 

Totodată  este necesară utilizarea adecvată a diferitelor metode şi procedee specifice de stimulare 

şi antrenare a creativităţii; strategie generală de acţiune în stimularea creativităţii în învăţământul 

preşcolar, este utilă valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative a condiţiilor şi principiilor 

învăţării de tip creativ (învăţarea creatoare presupune o serie de condiţii privind stimularea creativităţii) 

cum ar fi : 

a)  antrenarea capacităţii de elaborare verbal expresivă a unor povestiri libere sau cu inceput dat , 

după un şir de ilustraţii, după o jucărie, după un plan sau după o temă, punând la dispoziţie copiilor 

planşe, machete, siluete, jucării. 

b) interpretarea independentă a unor imagini 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 modalităţi de 

ordonare logică, posibilă a unui numar mare de imagini. 

d) desene libere în care să se elaboreze nu numai o idee tematică, dar şi unele modele posibile 

pentru decorarea anumitor spaţii sau anumitor materiale. 

De exemplu am conceput o probă dându-le copiilor cartonaşe cu zece patrate care reprezentau" 

batistuţe " sau serveţele pentru decorat , ei trebuiau să dea cât mai multe şi diferite soluţii. Chipuri şi 

forme abstracte ( obţinute la întâmplare), găsirea asemănărilor cu lumea din jur, stimulând dezvoltarea 

imaginaţiei, fanteziei, creativităţii:"Eu si lumea din jurul meu","Un buchet de toamna","Mama 

mea","Animalul indragit". 

e) analiza si interpretarea desenelor realizate de copii astfel încât să releve posibilitţtile multiple 

de utilizare a formelor si culorilor.   

f) desfăşurarea diferitelor jocuri didactice sau a unor jocuri de rol care să antreneze gândirea 

creatoare. Jocul şi învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina şi recombina 

reprezentările pe care le dispune propriile sale imagini, ascultând, poveşti, basme, poezii, reconstruieşte 

mental principalele momente de naraţiuni, le inversează, le omite, le amplifică si inventează altele noi. 

Cadrul ambiental are un rol hotărâtor in declanşarea mecanismelor interioare ale sufletului, în 

realizarea unui climat propice desfăşurării procesului creativ. Decorarea pereţilor trebuie să fie 

schimbată periodic, aducând astfel o notă de prospeţime, de dinamică, de noutate. Un cadru astfel creat 

oferă copilului posibilitatea unei odihne active, a unei reconfortări prin muncă. 

  Exista multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative:                                                                                          

 Exerciţii creative al căror material este elementul plastic: 

1. Se prezintă copiilor diferite forme plastic:  

Li se cere să indice cât mai multe obiecte cu care se aseamănă.  
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Se apreciază de fiecare dată răspunsurile originale. 

a. ,, Spune ce poate fi (minge, soare, cerc, inel, balon, etc.)’’. 

b. ,, Spune ce poate fi ( gard, linii de caiet, scara, etc.)’’. 

c. ,, Spune ce poate fi (triunghi, acoperisul casei, servetel, palarie, etc.)’’. 

d.Colier hand-made 

Copiii primesc mărgele (de plastic) de diferite forme și culori și un fir de ață gros sau panglică subtire, 

elastic colorat, în vederea realizării colierului prin insirarea obiectelor. 

    Educaţia creativă la vârsta prescolară devine din ce în ce mai mult, nu numai un deziderat, ci o 

realitate. 

2.Desenul colectiv succesiv: 

Copiii sunt distribuiţi în grupuri formate din trei- patru membri. Fiecarui grup i se repartizează 

creioane colorate, foi şi i se precizează cerinţele. 

 Fiecare copil va desena câte un element compoziţional, subordonându-se temei date de 

educatoare şi continuând ceea ce au desenat colegii de grup.                           

Membrii grupului pot comunica între ei. După ce fiecare grup îşi finalizează lucrarea, desenele se 

afişează pe acelaşi panou. Reprezentanţii grupului explică ce au vrut să deseneze. Pentru a se favoriza 

concentrarea, precum şi comunicarea intragrupală, grupurile vor fi aşezate la oarecare distanţă unele 

faţă de altele. Se stimulează fluiditatea plastică şi empatia. 

 Exerciţii creative cu obiecte: 

 ,, Ce putem face cu aceste obiecte?’’ 

     Se aleg obiecte familiare copiilor, astfel încât aceştia să cunoască funcţia obişnuită a obiectelor.                                         

Se cere copiilor să indice cât mai multe şi diferite utilităţi. Se elimină fixitatea funcţională. 

Exemple: Ce putem face cu un ziar? Dar cu un scaun? Dar cu o umbrelă? 

 "Sticla magnetică" 
Se va realiza un experiment, avand nevoie de: nisip sau orez, o sticlă (sa nu fie de plastic), 

diferite obiecte metalice care atrag magneti ( şuruburi, monede, clame, un clip de prins foile, bile de 

metal ), obiecte care nu atrag magneţii (monedă de plastic, un nasture, un abțibild 3D), un magnet mare 

(tip bara), lipici. 

Am  introdus ambele categorii de obiecte, nisipul/ orezul în sticla, îi pun  capacul și, deplasează 

apoi magnetul-bara de-a lungul pereților sticlei, observând ce se intampla cu obiectele de acolo. 

Este o activitate cu caracter stiintific, ce va dezvolta capacitatea de observatie a copilului, încurajându-

l sa exploreze si sa inteleaga diverse fenomene. 

 Jocul "rece-cald" 

Ascunde o jucarie, oferindu-i indicii, ăncurajându-l și arătându-i ca ai încredere în el , în vederea 

găsirii acelui obiect. O atitudine pozitiva il va face pe copil să capete încredere în forțele proprii și să 

gândească, unde ar putea fi ascunsă jucăria. 

 Activităţile matematice dezvoltă flexibilitatea şi fluiditatea gândirii prin exerciţii de 

compunere şi descompunere a numerelor şi mulţimilor. Exerciţii pentru influenţarea creativităţii: 

 Ce poţi face cu obiectul...? - să indice cât mai multe întrebuinţări  

  Ce s-ar întâmplă dacă...? - să exprime cât mai multe consecinţe . 

  Aş vrea să fiu...(animal, plantă, profesie) pentru că...  

  Joc pe grupuri: „Mai desenează ceva” – desen colectiv; se formează grupe de copii; se 

stabileşte tema şi fiecare copil va desena un element care are legătură cu tema dată, coala de desen va 

merge la următorul care va face acelaşi lucru, iar la sfârşit un copil din grup va explica ce a desenat şi 

va motiva alegerea făcută.  
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 Joc exerciţiu construcţii cu piese geometrice sau colaj cu figuri geometrice sau alte materiale, 

cu sau fără temă dată – cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi; - cultivă flexibilitatea, fluiditatea, 

originalitatea.  

  Salata de poveşti – se realizează o nouă poveste prin amestecarea personajelor şi 

evenimentelor.  

 Formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu acelaşi sunet.  

 Ce titlu se potriveşte şi de ce? Profesia de educatoare, munca cu copiii necesită multă creativitate 

în găsirea de soluţii pentru situaţii diverse, variante de joc etc. Problematizarea solicită atenţia şi 

interesul copilului pentru probleme şi antrenează capacitatea de a anticipa şi gândirea divergentă în a 

găsi soluţii. Strategiile semieuristice utilizate de educatoare în joc şi învăţare care tot sub formă de joc 

se desfăşoară, împreună cu o atitudine stimulativă, aprobativă, participativă faţă de copil, potenţează 

disponibilităţile creative. 

 Exerciții creative al căror material este cuvântul 

Deoarece întreaga activitate din grădiniţă se bazează pe joc, am căutat să desfăşor acele jocuri 

care să-i antreneze activ, să le solicite abilităţile creatoare. 

a) Jocul silabelor- găsirea cuvintelor care încep cu aceeași silabă ( cabină - cadou - cameră - cale 

- cală). 

b) Jocul sinonimelor / omonimelor / antonime. 

Exemple: * mâncare - hrană / medic - doctor…   

                 *Sora mea sare fericită coarda. 

                    Mâncarea fără sare nu are gust. 

                   Broască: animal și broasca de la ușă. 

                   Păr: pom fructifer și părul de pe cap. 

                   Lac: lac de unghii și apă. 

                   Coș: baschet - pâine- de fum. 

                 * negru-  alb / fericită-supărată / mare-mic… 

c)” Piatra în lac” - se pornește de la un cuvânt dat și se cere 

  - găsirea cuvintelorcare încep cu sunetul inițial al cuvântului dat; 

  - găsirea cuvintelor care încep cu aceeși silabă; 

  - găsirea cuvintelor care se termină cu aceeași silabă; 

  - găsirea cuvintelor care încep cu sunetele cuprinse în structura lor. 

–“Formulează o propoziție despre..”.(un cuvânt, o noțiune)-exercițiul stimulează în primul rând 

flexibilitatea verbală. 

1. “Ce știi despre iarnă? “  

2. ” Cine știe mai multe? ” Să spună cât mai multe cuvinte legate de trasătura unui obiect. 

3. ”Spune mai departe ! ”- completare de propoziții ; 

4. ”Ce ai face dacă ... ?” - copilul să-și imagineze că se află într-o anume situație ; 

5. ” Ce se întâmplă dacă ? ”   

d) Povestirile cu început dat - copiii sunt solicitați să găsească mai multe variante ale 

deznodământului. 

e) Povestirile după un șir de ilustrații - dau posibilitatea stimulării imaginației creatoare. Copiii 

sunt puși în situația de a-și imagina, de a crea o poveste, un conflict, încearcă să deducă, să descifreze 

într-o oarecare măsură  intențiile artistului, iar la sfârșit să dea un titlu povestirii. 

f)Povestirile după un plan de idei - sarcina ce revine copilului este de a compune o povestire 

după un plan vebal și presupune o muncă creatoare mai dificilă, de aceea planul prin structura și 

conținutul său trebuie să constituie un  sprijin concret, care să-i orienteze pe copii spre o poveste. 
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Ex.  Tema –”În excursie”  - plan de idei: 

1 -  Copiii au plecat in excursie. / 2 -  Se joaca de-a  v-ati ascunselea. / 3 -  Au găsit un iepuraş. 

Am solicitat 2-3 copii să creeze o poveste. Prima parte a povestirii a fost asemănătoare, finalul  

evidențiind însă originalitatea de idei, imaginația fiecăruia .  

g) ”E bine?” - găsirea greşelilor sau contradicțiilor dintr-un enunț. 

 Iarna soarele strălucește pe cer. 

 Astă vara a venit Moș Nicolae. 

Considerăm că prin aceste mijloace am reușit să depistăm unele aptitudini ale copiilor încă din 

perioada preșcolară, le-m îmbogățit și le-am cultivat, trezind și susținând interesul copiilor pentru 

activitatea creatoare. Totodată am promovat o activitate diferențiată în scopul sprijinirii copiilor cu 

posibilități mai mari, pentru a încuraja depășirea obișnuitului, pentru a susține spiritul creator, pentru a 

lăsa câmp larg încă de la această vârstă. 

Stimularea potențialului creativ al preșcolarului impune convergența tuturor factorilor educativi 

(grădiniță, familie) și potențarea forțelor acestora. Astfel, se asigură trecerea de la virtual-posibil la 

real-activ, sincronizarea nivelului calitativ al realizărilor cu nivelul posibilităților prin antrenarea 

copilului în soluționarea unor probleme de tip divergent, angajarea în experiențe creative, diversificarea 

planurilor de exprimare creativă, respectarea individualității fiecăruia, adaptarea constructivă la natura 

copilului. 

Copilul se află la vârsta la care creativitatea și imaginația nu cunosc limite sau cenzuri – ajută-l să 

își dezvolte aceste calități, să gândească liber, valorificând personalitatea cu ajutorul jocurilor specifice 

vârstei sale. 

Creativitatea reprezintă o formațiune psihică deosebit de complexă caracterizată printr-o 

multitudine de sensuri, precum: utilitate, eficiență, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate, 

expresivitate. În esența sa, creativitatea poate fi privită și ca o metodă de rezolvare a problemelor. 

 

        „Una dintre cele mai importante premise ale creativităţii constă în disponibilitatea de a relua 

totul de la capăt, de a considera că nimic nu este definitiv, că nici un proces nu este încheiat odată 

pentru totdeauna.” (E. Landau) 
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EFICIENȚA FOLOSIRII SOFT ULUI EDUCAȚIONAL 

IN PREDAREA NUMERELOR NATURALE PÂNĂ  LA  10 000, 

LA CLASA a III a 

 

Profesor invățământ primar: Irimia Mariana 

                                             Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Medgidia 

 

 

I. INTRODUCERE  

        Educaţia trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea în care 

trăim, să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare şi, mai mult decât atât, însăşi procesul de instruire 

trebuie să se adapteze noilor condiţii. Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie 

orientată pe nivel şi să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ 

oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp.Cu certitudine, tehnologiile informaţiei şi comunicării vor deveni 

instrumente de utilitate universală. De aceea, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou mod de 

gândire şi comportament care va permite cadrelor didactice să facă faţă oricărei noi cerinţe. Fiecare 

cadru didactic va trebui să capete o formaţie de bază în domeniul TIC.Acomodarea încă din şcoală cu 

noile tehnologii influenţează formarea intelectuală a elevilor în următoarele direcţii: 

a) Stimularea interesului faţă de nou   

b) Stimularea imaginaţiei 

 Ca metodă, învăţarea asistată de calculator recurge la un ansamblu de mijloace care să-i permită 

atingerea obiectivelor şi formarea competenţelor specifice.Mijloacele didactice specifice metodei sunt 

programele de învăţare sau soft-urile didactice.Prin soft educaţional se înţelege un program proiectat în 

raport cu o serie de: coordonate pedagogice:-obiective comportamentale;-conţinut ştiinţific specific;-

caracteristici ale grupului ţintă și coordonate tehnice:- asigurarea interacţiunii individualizate;- 

asigurarea feed-back-ului secvenţial;- realizarea evaluării formative.În sens larg, prin soft educaţional 

se înţelege orice program proiectat pentru a fi utilizat în instruire.    

1. Soft-uri de exersare  

2.Soft-uri de prezentare de noi cunoştinţe  

3. Soft-uri de simulare  

4.Soft-uri pentru testarea cunoştinţelor        

Una dintre caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea 

interacţiunii cu elevul; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. O altă caracteristică este 

flexibilitatea. 

În comparaţie cu alte metode, învăţarea asistată de calculator prezintă o serie de avantaje cum ar 

fi: 

            -  sprijină şi facilitează procesul de învăţare; 

            -  încurajează construcţia activă a cunoştinţelor; 

            -  asigură contexte semnificative pentru învăţare; 

            -  stimulează creativitatea şi competitivitatea, dar şi lucrul în echipă; 

            -  promovează reflecţia; 

            -  stimulează activitatea intelectuală şi dezvoltarea de competenţe; 

            -  informaţia este receptată şi asimilată mult mai eficient; 
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II. ARGUMENT 

Necesitatea centrării procesului de învățământ pe elev presupune individualizarea acestui proces. 

Folosirea calculatorului reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de învățământ 

bazat pe clase și pe lecții. 

După opinia mai multor psihologi, rezultatele pozitive obținute în timpul lucrului cu calculatorul 

sporesc autoaprecierea elevului și încrederea în sine, posibilitatea de a rezolva probleme creative mai 

complicate. 

III.SCOPUL  

Lucrarea de față are ca scop: studierea eficienței folosirii SOFT-ULUI  EDUCAȚIONAL în 

predarea numerelor naturale până la 10 000 la clasa  a III a.  

IV. OBIECTIVE 

O1.Dezvoltarea capacității de abstractizare a elevilor; 

O2.Identificarea unor modalități pentru dezvoltarea capacităților cognitive; 

O3.Implicarea activă a elevului în activitatea de învățare. 

V. IPOTEZA 

Dacă se folosesc soft-uri educaționale în predarea-învățarea lecțiilor de matematică, elevii vor fi 

motivați pentru a se implica activ în activitatea de învățare. 

VI. EȘANTIONAREA 

a) Lotul de subiecți cuprinde lotul general format din 38 de elevi de clasa a III-a, grupați în: 

- lotul experimental – 14 de elevi ai clasei a III-a A (10 băieți și 4 fete) 

- lotul martor: 24 de elevi ai clasei a III-a B (10 băieți și 14 fete) 

b) Eșantion de conținut: Unitatea de învățare: Numerele naturale de la 0 la 10000 – formarea, 

citirea, scrierea, compararea, ordonarea și aproximarea lor. 

VII. VARIABILELE 

Variabile independente: 

- Inițierea elevilor în folosirea calculatorului; 

- Prezentarea soft-ului educațional Inițierea, realizat de Intuitext; 

- Controlul cantitativ și calitativ al exercițiilor; 

- Evaluarea efectului folosirii softului educațional asupra învățării elevilor; 

- Variabile dependente: 

- Îmbogățirea cunoștințelor elevilor; 

- Stimularea capacității de a opera cu conceptele matematice; 

- Stimularea capacității de abstractizare; 

VIII. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

- Calculatoare; 

- Soft educațional achiziționat; 

- Manual; 

- Culegere; 

- Fișe de lucru; 

- Fișe de evaluare. 
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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII-Etapa prediagnostică 

      

 

 

       

IX. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Se parcurge unitatea de învățare Numere naturale până la 10 000. Lotul experimental se folosește 

de soft-ul educațional Mate Magia pentru clasa a III-a, volumul Inițierea care conține jocuri 

interactive pentru formarea, citirea, scrierea, compararea, ordonarea și aproximarea numerelor, exerciții 

cu diferite grade de dificultate, teste de verificare, toate cuprinse într-o poveste al cărei personaj este 

însuși elevul și care este pus în fața obstacolelor, este ajutat de celelalte personaje să ajungă învingător. 

Lotul martor parcurge unitatea de învățare folosind metodele didactice corespunzătoare, cu 

ajutorul manualului, culegerilor, fișelor de lucru. 

Se folosește testarea formativă pe parcurs al lotului experimental. 

“S-a aplicat experimentul pedagogic, o metodă obiectivă in privința realității educaționale prin 

faptul că ne permite să stabilim relații de tip cauzal intre fenomene și să recurgem la variabile 

independente care permit modificarea variabilei dependente in cazul de față, experimentul didactic 

vizează integrarea in activitatea la clasă a unor activități de instruire asistată de calculator, in felul 

acesta recurgând la variabila independentă prin aplicarea unei strategii și a unui mijloc educațional nou, 

urmărind efectul educațional asupra grupului țintă. Experimentul reprezintă o observație provocată 

intenționat ce presupune construirea unei strategii de tip investigativ cu etape ca: punerea problemei, 

enunțarea ipotezei, elaborarea modelului experimental,desfășurarea efectivă a experimentului,  

efectuarea observațiilor, prelucrarea datelor și reprezentarea lor grafică, formularea concluziilor, 

verificarea și validarea constatărilor.” (Căprioară și Neacșu,2016,pp.226-227)                                                                                                                                                                                     

Tabele comparative ale rezultatelor celor două eșantioane: 
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Rezultatele obținute în urma cercetării arată că ipoteza formulată a fost confirmată. Intervenind 

asupra grupului experimental cu variabile noi, acestea și-au demonstrat eficiența. Se remarcă o 

îmbunătățire a calificativelor obținute. Scade semnificativ frecvența  calificativului suficient. Dintre 

elevii care, în urma testării inițiale au obținut suficient la testarea finală au obținut calificativul bine. 

Aceasta demonstrează că pot fi îmbunătățite rezultatele unor elevi dacă sunt motivați și le este 

stimulată gândirea, atenția. 

Rezultate superioare au obținut și elevii cu calificative de bine și foarte bine, unii reușind să-și 

îmbunătățească semnificativ calificativul. 

Și la lotul martor s-a înregistrat progres, ceea ce demonstrează că nu numai folosirea softului 

educațional generează progres. 

Folosirea softului educațional la activitățile de învățare are si anumite impedimente: 

- Jocurile pe calculator pot prima în rândul copiilor în fața altor activitați recomandate lor 

- Multe școli nu dispun încă de logistica necesară folosirii acestor softuri (calculatoare) 

- Costul softurilor educaționale este superior costurilor altor materiale auxiliare, ceea ce le 

face mai puțin accesibile. 

IV CONCLUZII 

Utilizarea soft-urilor educaționale în activitățile din școală, se dovedește a fi un instrument de 

învățare eficient, care determină apariția unor modificări semnificative în achiziția cunoștințelor și în 

atitudinea față de învățare a copiilor. Copiilor le place mai mult să învețe prin intermediul soft-urilor 

educaționale, decât prin metode tradiționale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive 

față de învățare și la îmbunătățirea rezultatelor obținute. 

Exercițiile din soft-urile educaționale sunt prezentate copiilor într-o formă care permite să 

vizualizeze corespunzător conceptul însușit. Imaginile permit restructurarea unei probleme, aceasta 

fiind mai ușor procesată de sistemul vizual și perceptiv al copiilor, sporind abilitatea acestora de a 

înțelege fenomenele mai dificile. De asemenea, majoritatea exercițiilor încorporeză segmente de 

narațiuni care au permis copiilor să-și însușească strategii de lucru adecvate.                                              
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                                                 IMPORTANŢA FOLOSIRII TIC 

                          ÎN ORELE DE MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI  

                                                                 LA CLASA A II-A 

                                                               

 Prof. înv. primar LauraCerasela Şuteu  

                                      Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Dr.C-Tin Angelescu", Constanţa 

 

Societatea românească actuală este caracterizată  de reducerea  tot mai accentuată a contactului 

cu elementele naturale, suntem înconjuraţi de spaţii asfaltate, parcări, şi amenajări artificiale. În această 

realitate, copiii din ziua de azi, trebuie să se ghideze în descoperirea  frumuseţilor naturale, a 

diversităţii si unicităţii acestora. Cadrelor  didactice le revine misiunea dificilă de a forma competenţele 

specifice explorării mediului, în condiţiile în care aceste cunoştinţe sunt tot mai îndepărtate de viaţa 

cotidiană, cunoscut fiind faptul că, numărul copiilor care îşi petrec vacanţa la bunici, în mediul rural 

este tot mai mic sau că, sunt elevi ai căror părinţi nu îşi permit deplasări frecvente în afara  localităţii în 

care îşi au reşedinţa.  

Pentru a facilita accesul elevilor la elementele specifice disciplinei „Matematică şi explorarea 

mediului" (clasa a II-a) un procedeu eficient este acela prin care se apelează la TEHNOLOGIA  

INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICĂRII (TIC ). Prin stăpânirea acestor competenţe, cadrul didactic 

poate aduce natura mai aproape de universul copilăriei, poate creea reprezentări fidele ale elementelor 

naturale fie că este vorba despre animale, plante, medii de viaţă, forme de relief, sistemul solar etc. De 

asemenea se face trecerea de la mediul de învăţare centrat pe predare, pe profesor, la mediul de învăţare 

centrat pe elev. 

În cadrul orelor de explorare a mediului se pot realiza materiale în Power Point care să prezinte 

imagini sugestive pentru subiectul lecţiei, astfel încât elevii să ia contact cu medii de viaţă îndepartate, 

cu diferite specii de animale şi plante. Prezentarea materialului într-o formă atractivă are valenţe 

multiple asupra actului educaţional: pe de o parte  nivelul reprezentării este  fidel realităţii realizând o 

imagine completă şi complexă, prin creearea unui  mix eficient de  informaţii şi imagini, iar pe de altă 

parte sensibilizarea elevilor faţă de protejarea mediului, faţă de fragilitatea resurselor naturale pentru 

care trebuie să adopte o conduită adecvată în viaţa de zi cu zi : reciclare, voluntariat etc.   

O altă posibilitate este prezentarea unor filme documentare, atent selecţionate pentru nivelul de 

vârstă şi tema lecţiei urmate de o activitate practică, de reprezentare prin desen/ modelare/ colaj / a unor 

elemente singulare  sau a unui ansamblu de elemente, prin care cadrul didactic poate fixa anumite 

cunoştinţe sau poate corecta eventualele greşeli în înţelegerea conţinutului.  

Pe parcursul vizionării oricărui material este necesară intervenţia învăţătorului în ghidarea 

atenţiei  elevilor către aspectele importante, deoarece şcolarul mic nu posedă încă acele pârghii 

necesare unei observaţii obiective, iar  reprezentările sunt de multe ori lacunare. Prin acest proces este 

dezvoltat spiritul de observaţie, astfel încât elevii să fie atenţi şi la  elementele naturale din mediul 

apropiat, realizandu-se  astfel trecerea de la informaţie la concret, iar competenţele dobândite să poată 

fi activate în viaţa de zi cu zi.  

În continuare voi prezenta câteva elemente de teorie privid realizarea materialelor Power Point. 

ADĂUGAREA EFECTELOR DE ANIMAŢIE   POWER POINT 

Animaţia poate fi la nivel de diapozitiv sau la nivel de obiect al unui diapozitiv. Animaţia la 

nivel de diapozitiv (efecte de animaţie) se aplică tuturor obiectelor din cadrul diapozitivului, în timp ce 

animaţia la nivel de obiect (animaţie particularizată) se aplică numai asupra obiectului respectiv. 

Animaţie particularizată:  Custom meniul Slide Show se selectează obiectul căruia i se va asocia 

animaţia (text, imagine)   se stabileşte modul de începere a animaţiei (la click, după animaţia se alege 



146 

 

animaţia dorită Animation   se stabileşte viteza animaţiei se alege orientarea animaţiei 

precedentă, odată cu animaţia precedentă) se stabileşte viteza animaţiei. 

Efecte de animaţie: se alege Animation Effects  meniul Slide Show Se selectează 

diapozitivul căruia i se va aplica animaţia  alege un tip de animaţie. Dacă se doreşte ca animaţia 

respectivă să apară în toate diapozitivele, se apasă butonul Apply to All Slides. 

ADĂUGAREA EFECTULUI DE TRANZIŢIE  

Tranziţia constă în modul în care se face trecerea de la un diapozitiv la următorul, adică modul 

în care un diapozitiv este îndepărtat de pe ecran şi este încărcat diapozitivul următor.  

Pentru fiecare diapozitiv se poate stabili o animaţie care va fi asociată diapozitivului atunci când 

acesta este afişat pe ecran. De asemenea, pentru fiecare diapozitiv se stabileşte modul în care este 

îndepărtat de pe ecran (la click sau automat, după un anumit interval de timp) şi viteza cu care se 

desfăşoară animaţia asociată. Tranziţiei i se poate asocia şi un sunet. Fiecare diapozitiv poate avea 

tranziţie proprie sau se asociază o singură tranziţie tuturor diapozitivelor (în acest caz se va apăsa 

butonul Apply to All Slides). Meniul Slide Show Slide Tranzition 

sunetul, modul de trecere de la un diapozitiv la altul (la click sau automat după un anumit inteval de 

timp).  

Ca o concluzie, folosirea TIC în activitatea didactică însemnă mutarea accentului de pe predare 

pe învăţare, de pe informativ pe formativ, de pe instrucţie pe educaţie. Schimbarea rolului profesorului 

din acela de a fi sursa principală de transmitere a cunoştinţelor şi informaţiilor pentru elevi, în acela de 

a deveni un colaborator al elevului, un coleg implicat şi el în procesul cunoaşterii, se corelează cu 

trecerea treptată a elevilor din simpli receptori pasivi ai unor informaţii şi cunoştinţe, în constructori 

activi ai propriei lor formări. Integrate în lecţiile disciplinei „Matematică şi explorarea mediului", noile 

tehnologii aduc natura aproape de sufletul copiilor ,îi sensibilizează în păstrarea unui mediu curat.  
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MATEMATICA ȘI CARACTERUL EI APLICATIV 
 

Prof. Doina David 

Școala Gimnazială Nr. 28 ,,Dan Barbilian”, Constanța 

 

 

Matematica a jucat un rol important în istoria gândirii. Secole de-a rândul marii gânditori au fost 

cu deosebire atrași de întrebări cum ar fi: "Care este natura obiectelor matematice?", "Cum se poate, 

dobândi perspicacitate matematica", "Ce face din matematica o știința aplicabila ?". 

Matematica este obiectul de învățământ care acționează asupra tuturor trăsăturilor definitorii ale 

gândirii moderne: practica globala, modelatoare, pluridisciplinara, prospectiva, etc. de aceea are un rol 

deosebit în dezvoltarea intelectuala a omului. Cultura matematica devine azi din ce în ce mai necesara,    

aplicându-se în cele mai variate domenii ale științei si practicii. 

Perioada micii școlarități este cea în care are loc o constituire si dezvoltare intensa a unor 

algoritmi ai activității intelectuale. Prin intermediul algoritmilor se creează una din condițiile elaborării 

rapide de decizii logice. 

"Pentru ca învățarea, în diversele ei etape sa contribuie la formația creativa, este cu desăvârșire 

necesar ca ea însăși sa fie în chip corespunzător, creativa" 
6)

. 

Spiritul creator este un termen care cuprinde ansamblul abilităților creatoare ce țin de 

personalitatea fiecărui individ, pe care le transpune în activitatea lui creatoare. 

Cei ce manifesta spirit creator au tendința permanent de a restructura ideile, gândurile, 

combinațiile imaginative pe care le fac, raționamentele, chiar si obiectele tehnice pe care le realizează. 

Gândirea si imaginația creatoare, trebuie sa se desfășoare în mod liber și să aibă prioritate fata de 

gândirea critica, atunci când este vorba de rezolvarea originala a unor probleme. 

Deprinderea de a lucra în același fel, de a gândi numai într-un anumit mod, de a folosi aceleași 

cai de rezolvare a problemelor precum si neîncrederea sunt obstacole care frânează spiritul creator. 

Disponibilități creatoare exista în fiecare elev în parte. Spiritul creator este o funcție naturala a 

creierului omenesc. Orice om poseda, într-o anumita măsura abilități care la un loc constituie 

potențialul creator. Prin urmare, toți elevii manifesta, într-un anumit grad, spirit creator în activitatea ce 

o desfășoară. școala trebuie sa asigure elevului nu climat favorabil creativității gândirii. Învățătorul 

trebuie sa creeze situații care fac sa se nască la copii probleme, care pun în joc facultățile creatoare ale 

gândirii. Activitatea gândirii creative se manifesta cu precădere în rezolvarea si compunerea 

problemelor de matematica. Preocuparea pentru cultivarea creativității nu elimina alte obiective, ale 

învățării matematicii așa cum ar fi formarea priceperilor si deprinderilor de calcul, rezolvarea 

problemelor simple, tipice si nu cuprinde permanent si total masa elevilor. Aceasta preocupare 

presupune scoaterea elevului din rutina, din obișnuit, din algoritm. 

Dispoziția elevilor pentru creativitate trebuie sa fie menținută printr-o mare diversitate de 

probleme folosindu-se sarcini special concepute, care sa impună un demers imaginativ deosebit. 

Dezvoltarea si complicarea treptata a problemelor stimulează și dirijează elevii spre compunerea 

de probleme care de care mai ingenioase, mai subtile, mai operaționale începând cu clasa I, continuând 

gradat spre compunerea de probleme mai dificile  în clasa a IV-a. 

"Ținând seama de faptul ca gândirea copilului este concreta, legata de imaginile lucrurilor, ca el 

poate urmării procesele gândirii numai daca lucrează efectiv cu obiectele specificate în problema sau cu 

reprezentările acestora"
7)

, încă de la începutul clasei I, odată cu formarea conceptului de număr, 

prezentarea enunțurilor problemelor, precum și înțelegerea lor încep cu : 

a.  Probleme bazate pe acțiuni de viață, concrete, desfășurate în fata elevilor. 
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b.   Probleme de acțiuni bazate pe reprezentări: 

Lărgind sfera de activitate de la compunerea si rezolvarea problemelor pe baza desenelor din 

carte, s-a trecut la compunerea problemelor pe baza unor planșe confecționate. 

Folosirea schemelor grafice în rezolvarea problemelor duce la educarea mobilității gândirii si la 

obținerea unor rezultate foarte bune în activitatea de rezolvare si compunere a problemelor, educa 

voință în găsirea algoritmilor de calcul, ajuta la punerea problemelor în exercițiu. 

La clasele a III-a si  a IV-a posibilitățile de dezvoltare a gândirii elevilor fiind mult mai mari si 

analiza problemelor a fost din ce în ce mai complicata. 

Introducerea elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor, se face progresiv începând cu 

clasa I, antrenându-i pe elevi în depunerea de eforturi mărite, pe măsura ce înaintează în studiu. 

Rezolvarea problemelor reprezintă în esența soluționarea unor situații problematice reale, pe care elevii 

le întâlnesc în viață. 

În activitatea de rezolvare a problemelor, copiii (în special cei din clasele I si a II-a) întâmpina o 

serie de dificultăți care au la baza lor mai multe cauze: 

- dificultăți întâmpinate din cauza lipsei de experiența privind rezolvarea problemelor 

- greutăți întâmpinate din pricina neînțelegerii dintre date (cifre), text si întrebare. 

Astfel, este suficient să dăm elevilor probleme cu cifre în plus sau în minus pentru ca greșelile să 

fie masive. Cifrele se leagă greu de conținut și de sarcina propusă în problemă.  

Valoarea formativă a rezolvărilor de probleme sporește pentru ca participarea și mobilizarea 

intelectuală a elevilor la o astfel de activitate este superioară altor demersuri matematice, elevii fiind 

puși în situația de a descoperi ei înșiși modalitățile de rezolvare și soluția, să formuleze ipoteze și apoi 

să le verifice, să facă asociații de idei și corelații inedite etc. 

Rezolvarea problemelor pune la încercare în cel mai înalt grad capacitățile intelectuale ale 

elevilor, le solicită acestora toate disponibilitățile psihice, în special inteligența, motive pentru care și în 

ciclul primar programa de matematică acordă problemelor o foarte mare atenție. 

"Exercițiul oferă elevului datele ( numerele cu care se operează și semnele operațiilor respective), 

sarcina lui constând în efectuarea calculelor după tehnici și metode cunoscute. 

Problema impune în rezolvarea ei o activitate de descoperire. Textul problemei indică datele, 

condiția problemei (relațiile dintre date și necunoscută și întrebarea problemei, care se referă la valoarea 

necunoscută. ("Metodica predării matematicii la clasele I - IV". Editura didactica si pedagogică,  

București 1988 ). 

Pe baza înțelegerii datelor și a condiției problemei, raportând datele cunoscute la valoarea 

necunoscută, elevul trebuie să construiască șirul de judecăți care conduce la găsirea soluției problemei. 

Pe măsura ce elevul își însușește  modalități de rezolvare mai generale și mai unitare, pe măsură ce crește 

experiența lui în rezolvarea problemelor, treptat, enunțuri care constituiau pentru el probleme devin simple 

exerciții. 

Având în vedere analiza criterială, clasificatoare, problemele de matematică în ciclul primar s-ar 

putea grupa astfel : 

a) după finalitate și după sfera de aplicabilitate, le structurăm în probleme teoretice și aplicații 

practice ale noțiunilor învățate; 

b) după conținutul lor, problemele matematice pot fi geometrice, de mișcare, de aflarea densității unui 

amestec sau aliaj etc.; 

c) după numărul operațiilor, vom identifica probleme simple și probleme compuse. Problemele 

simple sunt cele care, de regulă, se rezolvă printr-o singură operație aritmetică și care se întâlnesc, cu 

precădere, la clasa I. Problemele compuse sunt acelea care în șirul de raționamente și operații de rezolvare, 

includ, într-o dependență logică, mai multe probleme simple; 
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d) după gradul de generalitate al metodei folosite în rezolvare, avem probleme generale (în rezolvarea 

cărora vom folosi fie metoda analitică, fie metoda sintetică), și probleme tipice (particulare ) rezolvabile printr-o 

metodă specifică : grafică, reducere la unitate, a falsei ipoteze, a comparației etc. ) ; 

e) o categorie aparte de probleme, de multe ori neglijate în învățământul primar, dar cu multiple 

valențe formative, considerăm că sunt cele recreative, rebusistice, de perspicacitate și ingeniozitate (numite 

și nonstandard). 

Efortul pe care îl face elevul în rezolvarea conștientă a unei probleme presupune o mare mobilizare a 

proceselor psihice de cunoaștere, volitive și, firesc, motivațional afective. 

Rezolvarea problemelor de matematică contribuie la clarificarea, aprofundarea și fixarea cunoștințelor 

învățate la acest obiect de studiu, în același timp, explicarea multora dintre problemele teoretice se face prin 

rezolvarea uneia sau mai multor probleme în cadrul cărora se subliniază o proprietate, definitțe sau regulă ce 

urmează a fi învățate. 

Prin rezolvarea problemelor de matematică elevii îsi formeaza deprinderi eficiente de munca 

intelectuala, care se vor reflecta pozitiv si în studiul altor discipline de învatamânt, îsi cultiva si educa calitatile 

moral-volitive. În acelasi timp, activitatile matematice de rezolvare si compunere a problemelor contribuie la 

îmbogatirea orizontului de cultura generala al elevilor prin utilizarea în continutul problemelor a unor 

cunostinte pe care nu le studiaza la alte discipline de învatamânt. Este cazul informatiilor legate de distanta, 

viteza, timp, pret de cost, plan de productie, norma de productie, cantitate, dimensiune, greutate, arie, durata 

unui fenomen etc. 

Rezolvarea oricarei probleme trece prin mai multe etape, în fiecare din aceste etape, datele 

problemei apar în combinatii noi, reorganizarea lor la diferite niveluri ducând catre solutia problemei. E 

vorba de un permanent proces de analiza si sinteza (prin care elevul separa si reconstituie, desprinde si 

construieste rationamentul care conduce la solutia problemei), de o îmbinare aparte a analizei cu 

sinteza, caracterizata prin aceea ca diferitele elemente luate în consideratie îsi dezvaluie mereu noi  

aspecte (analiza) în functie de combinatiile în care sunt plasate ( sinteza ).  

În activitatea de rezolvare a unei probleme se parcurg mai multe etape. În fiecare etapa are loc un 

proces de reorganizare a datelor si de reformulare a problemei, pe baza activitatii de orientare a 

rezolvitorului pe drumul si în directia solutiei problemei. 

Aceste etape sunt: . 

A) Cunoasterea enuntului problemei; 

B) Întelegerea enuntului problemei; 

C) Analiza problemei si întocmirea planului logic; 

D) Alegerea si efectuarea operatiilor corespunzatoare succesiunii judecatilor din planul logic; 

E) Activitati suplimentare : 

- verificarea rezultatului; 

- scrierea sub forma de exercițiu; 

- găsirea altei căi sau metode de rezolvare; 

- generalizare; 

- compunere de probleme după o schemă asemănătoare etc. 

Ea constă în verificarea soluției problemei, în găsirea și a altor metode de rezolvare și de alegere 

justificată a celei mai bune. Este etapa prin care se realizează și autocontrolul asupra felului în care 

s-a însușit enunțul problemei, asupra raționamentului realizat și a demersului de rezolvare parcurs. 

După rezolvarea unei probleme, se recomandă - pentru a se scoate în evidență categoria din care 

face parte problema - fixarea algoritmului ei de rezolvare, scrierea (transpunerea) datelor problemei și a 

relațiilor dintre ele într-un exercițiu sau, după caz, în fragmente de exercițiu. Prin rezolvarea de probleme 

asemănătoare, prin compunerea de probleme, cu aceleași date sau cu date schimbate, dar rezolvabile 
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după același exercițiu, învățătorul descoperă cu elevii schema generală de rezolvare a unei categorii de 

probleme. Este o cerință care nu duce la schematizarea, la fixitatea sau rigiditatea gândirii, ci, din 

contră, la cultivarea și educarea creativității, la antrenarea sistematică a intelectului elevilor. 

Sarcina principală a învățătorului când pune în  fața elevilor o problemă este să-i conducă pe aceștia 

la o analiză profundă a datelor, analiză care să le permită, o serie de reformulări, care să-i apropie de 

soluție. Necesitatea analizei riguroase, a datelor este cu atât  mai mare în clasele mici cu cât știm că 

elevul întâmpină dificultăți în această direcție, în special datorită lipsei unei vederi de ansamblu (a 

perspectivei) asupra problemei - și conștientizării întregului raționament de rezolvare a acesteia. Tendința 

elevului de a lega datele problemei în ordinea succesivă pe care i-o oferă enunțul conduce la rezultate 

greșite, îndeosebi când ordinea rezolvării nu coincide cu ordinea datelor din enunț. 

Analiza profundă a datelor problemei trebuie să-l conducă pe elev la desprinderea de concret, la 

transpunerea situației concrete pe care o prezintă problema în relații matematice. Renunțarea la 

elementele concrete și înlocuirea acestora cu expresii potrivite   fac posibilă schematizarea problemei - 

deci pasul necesar spre generalizare. 

O altă sarcină a învățătorului este să-l  ajute  pe  elev  să  cuprindă   imaginea de ansamblu a 

problemei. Elevul trebuie să treacă de la fragmente la tot, de la relații dintre perechi de date la întregul 

film al rezolvării, care este dinamic și îmbină după o logică riguroasă fragmentele.  

O problemă este cu atât mai dificilă cu cât ea diferă mai mult de problemele rezolvate anterior, 

deci cu cât situația nouă cere o restructurare mai profundă a experienței anterioare. 

Trebuie acordată atenție maximă fiecărui aspect al acestei discipline pentru că numai ceea ce este 

însușit prin procesul de gândire proprie, în mod conștient, devine bun deplin al omului. 
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MODELE DE FORMARE A COMPETENȚELOR CHEIE 
 

Botan Ecaterina, profesor matematică 

Şcoala Gimnazială nr 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa 

                        

                               

Cadrul celor opt competenţe cheie a fost dezvoltat ca parte a implementării iniţiativei "Education 

& Training 2010", care urmăreşte obiectivele strategice ale Comisiei Europene pentru educaţie şi 

formare. În 2006, Parlamentul European şi Consiliul UE au adoptat o Recomandare cu privire la 

stabilirea de competenţe cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi. 

 Cele opt competenţe cheie 

   aptitudini şi competenţe lingvistice (în limba maternă) 

 aptitudini şi competenţe lingvistice (în limbi străine) 

 aptitudini şi competenţe matematice 

 aptitudini şi competenţe ştiinţifice şi tehnologice 

 aptitudini şi competenţe de învăţare (learning to learn) 

 aptitudini şi competenţe civice, interpersonale, interculturale şi sociale 

 aptitudini şi competenţe antreprenoriale 

 aptitudini şi competenţe de exprimare culturală 

 

 

(Extras din prezentarea Agenţiei Naţionale Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale – Centrul Naţional Europass) 

Cum anume pot fi transmise competenţele cheie? 

Atunci când mintea întâlneşte o informaţie nouă, încearcă să găsească, mai întâi, un pattern 

familiar; altfel spus, creierul va face atunci eforturi pentru a realiza conexiuni neuronale care să se 

http://www.europass-ro.ro/doc/key_competences.pdf
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#lingvistice1#lingvistice1
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#lingvistice2#lingvistice2
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#matematice#matematice
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#sociale#sociale
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#invatare#invatare
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#sociale#sociale
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#antreprenoriale#antreprenoriale
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=competente#culturale#culturale
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potrivească cu noile informaţii. De aceea, îi este mai uşor să asimileze informaţii asemănătoare cu cele 

deja stocate. 

O bună parte din cunoaşterea pe care o au copiii când încep şcoala vine din experienţele concrete 

de până atunci. De aceea este important ca învăţarea să ţină cont de experienţele elevului. Pe lângă 

conexarea cu experienţele concrete, angajarea emoţională uşurează şi ea procesarea noilor informaţii 

sau formarea unor noi abilităţi. Interesant aici este ceea ce se întâmplă nu atât cu informaţiile, cât cu 

mecanismele de procesare/ analiză a informaţiilor şi situaţiilor problematice. 

Din păcate, profesorii le oferă elevilor la clasă direct concluzia, în loc să-i ghideze, prin întrebări 

şi discuţii, pentru a o găsi singuri; acesta este unul dintre modurile care declanşează şi angajarea lor 

emoţională. Exact în acest mod se formează însă abilităţile cognitive de ordin superior. Or, în domeniul 

ştiinţelor naturii şi matematicii teoria este introdusă şi prezentată în mod abstract şi axiomatic, fără 

legătură cu experienţele concrete ale elevilor, care le-ar putea trezi curiozitatea şi angaja emoţional. 

Deoarece procesul de mielinizare (care este echivalent cu întărirea traseelor neuronale) este unul de 

durată, este nevoie de exerciţiu şi timp pentru ca informaţia să fie procesată de creier şi pentru a se 

dezvolta conexiunile neuronale corecte. Prin studierea ştiinţelor naturii în felul arătat mai sus (a se 

vedea şi cele 10 metode prezentate mai jos) se vor forma suficiente patternuri neuronale prin care nu 

doar că se va putea înţelege funcţionarea lumii fizice, dar vor servi şi analizei/ procesării situaţiilor cu 

care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi sau în cea profesională. 

Simplificând lucrurile, o problemă pe cât de importantă, pe atât de dificilă ar fi prin ce 

metode de predare se pot forma elevilor competenţele cheie? Mai mult, cum s-ar putea ţine 

seama de mecanismele de funcţionare ale minţii descrise mai sus? Un prim răspuns ar fi acesta: 

să se ţină cont de experienţele concrete ale elevilor şi de elemente din viaţa reală, să se utilizeze 

mecanisme prin care să crească motivaţia şi implicarea elevilor. 

Dacă tradiţional atât ţintele învăţării, cât şi procesele prin care ele erau atinse puteau fi deduse, 

prin operaţionalizare, din conţinuturile disciplinelor şcolare, cum ar putea fi înţelese procesele de 

învăţare capabile să formeze competenţe? 

În această secţiune enumerăm 10 metode/ modele prin care se pot forma competenţele cheie. 

Dar înaintea detalierii lor, trebuie lămurite câteva concepte ce for fi utilizate pentru a le descrie. 

De câţiva ani s-au introdus în programe unităţile de învăţare. Din perspectiva elevului, unităţile 

de învăţare devin active prin asocierea cu un model de învăţare care poate fi: 

- modelul psihologic de învăţare – e o schemă care descrie într-o succesiune cauzală procesele 

cognitive (inducţie, deducţie, analogie, planificare etc.) pe care elevii le utilizează pentru a elabora 

cunoştinţe; 

- modelul empiric de învăţare – este o descriere a proceselor de însuşire a competenţelor în 

contextele (disciplinare) în care acestea pot fi puse în valoare.  

În această secţiune enumerăm 10 metode/ modele prin care se pot forma competenţele 

cheie. 

Modelele de învăţare a competenţelor (modele empirice): 

 (1) Modelul „proiectului”(învăţare prin realizare de proiecte) - Elevii se confruntă cu 

problema realizării unui produs material sau conceptual. Include activităţi de cercetare (dezvoltând 

demersul de „anticipaţie ideativă”, Cerghit, I. ş.a., 2001) şi se axează pe o strategie de învăţare 

proactivă (cunoştinţele şi competenţele elevilor dezvoltându-se în acelaşi timp cu parcurgerea etapelor 

proiectului). 

 (2) Modelul „rezolvării de probleme” (învăţare prin rezolvare de probleme, problembased 

learning) – Se pleacă de la sesizarea unei probleme deschise din viaţa cotidiană şi „cu finalitate reală”. 
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Etapele rezolvării problemei se bazează pe o strategie de învăţare proactivă (cunoştinţele şi 

competenţele elevilor dezvoltânduse odată cu etapele rezolvării problemei). 

 (3) Modelul „exerciţiului” (învăţare prin exersare, reproductivă sau creativă) – Punctul de 

pornire este cerinţa de a forma o deprindere complexă (Cerghit, I. ş.a., 2001); etapele exersării unui 

„model real” al deprinderii este axată pe o strategie de învăţare retroactivă (repetarea conştientă a unei 

acţiuni mintale sau practice, bazate pe proceduri standardizate, până la „automatizare şi interiorizare”) 

sau proactivă (deprinderile dezvoltându-se odată cu etapele exerciţiului în sensul generării a noi 

comportamente, exerciţiul luând forma unor activităţi libere, creatoare, autodirijate). 

 (4) Modelul observaţiei sistematice (învăţarea prin observaţie sistematică, jurnalul de 

observaţii) – Se porneşte de la sesizarea unei probleme, include etape de explorare directe şi 

sistematice a realităţii (Cerghit, I.ş.a., 2001) şi se bazează pe o strategie de învăţare proactivă 

(cunoştinţele şi deprinderile elevilor dezvoltându-se odată cu etapele observaţiei organizate pentru 

rezolvarea problemei). 

 (5) Modelul experimentului (învăţării bazate pe experiment) – După ce este sesizată o 

problemă, începe activitatea de explorare a ipotezelor alternative pe baza provocării unor fenomene în 

condiţii controlate, de laborator. Strategia de învăţare poate fi proactivă (descoperirea de noţiuni, 

reguli, legi experimentale, cunoştinţele şi deprinderile elevilor dezvoltându-se odată cu etapele 

experimentului) sau retroactivă (testarea unui enunţ sau a predicţiilor bazate pe el, ca aplicare de către 

elevi a unor cunoştinţe deja însuşite). 

 (6) Modelul „proiectului de diplomă” (învăţare prin „lucrări practice”) – Se pleacă de la 

sarcina rezolvării unor probleme de tip „profesional”, „cu finalitate reală” (construcţii, demonstraţii 

practice, simulări, analize, sinteze etc.), pe baza unui portofoliu de teme/ lucrări propus de profesor. 

Etapele proceselor reale de producţie se bazează pe o strategie de învăţare retroactivă (aplicarea de 

către elevi a unor competenţe „profesionale” deja însuşite). 

 (7) Modelul investigaţiei (învăţare bazată pe investigaţie) – Se începe de la o întrebare 

deschisă privind explicarea unui fenomen, iar etapele cercetării se axează pe o strategie de învăţare 

proactivă (cunoştinţele şi deprinderile elevilor dezvoltându-se odată cu investigarea răspunsurilor la 

întrebare). 

 (8) Modelul studiului de caz (case-study method, incidence method) – Prezentându-li-se un 

caz-problemă, elevii apelează la un ansamblu de cazuri similare, reale sau simulate, ca exemple 

reprezentative pentru situaţia de rezolvat (Cerghit, I., ş.a., 2001). Strategiile de învăţare pot fi proactive 

(incidence method, informaţiile necesare rezolvării cazului fiind incomplet cunoscute, cunoştinţele şi 

deprinderile elevilor dezvoltându-se odată cu investigarea cazului) sau retroactive (case-study method, 

informaţiile necesare rezolvării cazului fiind de la început complet cunoscute). 

 (9) Modelul dezbaterii (unei moţiuni) – Se pleacă de la o temă ce poate fi abordată din două 

perspective opuse. Argumentarea şi obţinerea unei decizii cu privire la moţiunea propusă se bazează fie 

pe o strategie de învăţare proactivă (cunoştinţele şi deprinderile elevilor se dezvoltă odată cu etapele 

dezbaterii), fie pe una retroactivă (cunoştinţele necesare fiind însuşite anterior dezbaterii moţiunii). 

 (10) Modelul jocului de rol (role playing) – Este un mod prin care elevii pot învăţa anumite 

conduite „în situaţii tipice de viaţă” şi „unele strategii alternative, în situaţii conflictuale” (Cerghit, I. 

ş.a., 2001). Sunt construite situaţii simulate (jocuri, dramatizare, simulare), iar strategiile de învăţare 

utilizate pot fi proactive (cunoştinţele şi deprinderile elevilor dezvoltându-se odată cu crearea rolurilor 

şi interpretarea unor comportamente reale, nesimulate) sau retroactive (cunoştinţele necesare fiind 

însuşite anterior simulării). 

Detaliind una dintre ele, metoda investigaţiei ca metodă ştiinţifică însemnă un ansamblu de 

procese şi strategii cognitive reflectând „ceea ce fac şi felul cum procedează oamenii de ştiinţă” când 
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vor să rezolve o problemă specifică. Prin investigaţie se ajunge la explicarea unui fenomen plecând de 

la o întrebare deschisă, avansând ipoteze şi reflectând asupra dovezilor strânse (National Standards for 

Science Education, USA 1996).  

În SUA sunt propuşi 4 paşi pentru investigaţia ştiinţifică: observarea problemei, formularea ei, 

faza de analiză şi cercetare şi rezolvarea problemei. 

Concluzii 

● Studiile oferă prea puţin elevilor şi studenţilor abilităţile de care au nevoie angajatorii în acest 

moment. În România, aproape jumătate din firme consideră că deficitul în ceeace priveşte abilităţile 

angajaţilor reprezintă o problemă importantă. 

- Analizând ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în zona economică, se observă că importanţa 

sarcinilor cognitive ale unui job a crescut (angajaţii trebuie să poată gândi critic sau să poată rezolva 

probleme nonstandard), în detrimentul celor de rutină. De aceea, este nevoie ca programa şcolară să 

ţină cont de mutaţiile şi nevoile din economie.  

● Faptul că am întârziat în reformarea sistemului educaţional putem să-l transformăm într-un 

avantaj – vom putea să ne folosim de bunele practici acumulate pe glob … „educaţie centrată/ /… pe 

formarea de competenţe”, fără a mai bâjbâi şi experimenta.  

● Conform cercetărilor recente din neuroştiinţe, atunci când mintea întâlneşte o informaţie nouă, 

încearcă să găsească, mai întâi, un pattern familiar; de aceea, este important ca învăţarea să ţină cont de 

experienţele elevului şi de elemente din viaţa reală. Este unul dintre modurile prin care poate fi crescută 

motivaţia şi implicarea elevilor. Dacă ar ţine cont de asta, profesorii de ştiinţe exacte ar trebui să-i 

ghideze pe elevi, prin întrebări şi discuţii, pentru a găsi singuri concluziile unei teme sau soluţiile la 

anumite probleme; în schimb, ei le prezintă elevilor concluziile / soluţiile de la început, după care 

urmează demonstraţiile, argumentele etc. 

Recomandări 

● După regândirea didacticilor şi metodicilor, ar trebui: 

- ca ministerul să stabilească o listă de priorităţi în funcţie de care să fie aprobate programele de 

formare continuă; o prioritate ar putea fi, de exemplu, aprobarea cursurilor de prezentare a metodelor 

de învăţare prin care se pot forma competenţe generice, 

– stabilită o colaborare mai puternică între mediul privat şi cei care trebuie să regândească 

curriculumul, primii fiind beneficiari a ceea ce produce sistemul de învăţământ. Aşa ceva se întâmplă 

deja în alte ţări de ani buni. Feedbackul celor din zona economică trebuie să vină după ce se va fi dat o 

primă formă noului curriculum. Colaborarea ar avea avantaje pentru ambele părţi. 

● Există în afara sistemului destulă expertiză acumulată de care decidenţii nu ştiu decât parţial 

– este vorba despre zona de business (firmele de training, asociaţiile patronale), societăţile profesionale 

şi fundaţii / ONG-uri care s-au ocupat de formarea unor competenţe cheie - antreprenoriale, digitale, de 

comunicare, civice, gândire critică, etc.) Unele dintre aceste entităţi derulează chiar proiecte din fonduri 

europene. O asemenea expertiză trebuie centralizată pentru a vedea ce poate fi folosit în reformarea 

curriculară.  
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MUNCA PE GRUPE ŞI INFLUENŢA EI 

ASUPRA FORMĂRII PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

Profesor învăţământ primar Liliana Zamfir  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi’’ Medgidia 

 

  

Fiecare elev simte nevoia apartenenţei la o comunitate (familie, clasă, şcoală, grup de joacă), să 

fie apreciat şi respectat în cadrul acesteia, să fie folositor altora. Membrii comunităţii conştientizează 

apartenenţa la comunitatea respectivă deoarece lucrează împreună, comunică între ei, au de obicei 

nevoi şi scopuri comune. Pentru ca o clasă să fie o comunitate de învăţare, profesorul şi elevii ar trebui 

să fie preocupaţi pentru construirea ei în toate lecţiile. Profesorul va putea fi acceptat în comunitatea 

clasei şi va putea interveni pedagogic dacă se va implica la construirea acestei comunităţi având ca 

reper aserţiunea lui Thomas Sergiovanni: ,,Construirea comunităţii trebuie să devină „inima” oricărui 

efort de îmbunătăţire a şcolii”. 

O clasă care funcţionează ca o comunitate optimă pentru învăţare presupune ca elevii să se simtă 

respectaţi, înţeleşi, să aibă grijă unii de ceilalţi, să aibă nevoi, scopuri şi valori comune; să decidă 

împreună. Intervenţia pedagogică a unui profesor cu scopul de a construe comunitatea unei clase se 

poate manifesta în diverse moduri. Unul dintre moduri este organizarea activităţilor de învăţare pe 

grupe. 

Necesitatea organizării procesului de învăţare pe grupe are la bază concluzia referitoare la studiul 

despre influenţa puternică, în unele cazuri chiar hotărâtoare, asupra dezvoltării personalităţii omului, 

asupra formării lui mai ales sub aspect comportamental. Ştiinţific se dovedeşte influenţa grupurilor 

mici asupra membrilor care le compun, în privinţa dezvoltării intelectuale, estetice şi morale. 

Practica muncii pe grupe, încă din timpul şcolii, îl obişnuieşte pe elev cu o gândire flexibilă, cu 

schimbul de idei, cu părăsirea unor poziţii depăşite şi deci îl face apt să activeze într-o lume care se 

caracterizează prin schimbări ce se succedă într-un ritm din ce în ce mai rapid. 

Am optat pentru organizarea colectivului de elevi pe grupe, începând din clasa pregătitoare. 

Activitatea pe grupe presupune rezolvarea sarcinii didactice de către toţi membrii grupei, împreună, 

contribuind fiecare după puterile sale. De asemenea, în funcţie de conţinutul sarcinii, învăţătorul poate 

stabili lideri de grupă, astfel încât fiecare membru să fie pus în această situaţie, să-şi asume 

responsabilităţi pentru rezolvarea de probleme. 

O importanţă deosebită o are alegerea sarcinilor didactice. Acestea trebuie să urmărească fixarea 

şi consolidarea cunoştinţelor, aplicarea acestora în situaţii diverse. Pe lângă acestea, activitatea pe 

grupe are şi alte obiective care vizează formarea şi educarea elevilor, cum ar fi: formarea deprinderilor 

de a lucra în grup, de a contribui personal la succesul grupului, de a accepta părerile altora, de a se 

bucura de succesele grupei, de a trece peste greutăţile acesteia, de a motiva pe cei din grup pentru 

rezolvarea cerinţelor formulate. 

Interacţiunile sunt mai frecvente şi mai profunde în grupele eterogene. Am folosit modalităţi de 

grupare a elevilor: utilizarea biletelor de aceeaşi culoare pentru fiecare echipă, gruparea făcându-se 

după culoarea biletelor; pe bilete pot fi desenate obiecte care fac parte dintr-o categorie – gruparea se 

poate face după obiectul respective. Am sugerat într-o oră de limba română o procedură amuzantă şi 

instructive de grupare a elevilor prin reconstituirea unor proverbe cunoscute. 

În organizarea lecţiei pe grupe, profesorul nu numai că îndrumă pas cu pas activitatea elevilor, ca 

în învăţământul frontal, dar ia toate măsurile ca munca lor să se desfăşoare cu succes. Îndrumările date 

de profesori sunt mai bogate sau mai schiţate, mai directe sau mai indirecte, în funcţie de vârsta şi de 
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experienţa lor, de munca pe grupe. Atât în studierea cât şi în prelucrarea materialului i-am angajat pe 

toţi membrii grupei, în mod efectiv. Se observă adesea că greul studierii  şi prelucrării materialului îl 

duc numai unu – doi elevi, cel mai bine pregătiţi la obiectul de învăţământ respectiv, iar ceilalţi membri 

ai grupei asistă sau îndeplinesc munci auxiliare. 

Toţi membrii grupei pot participa activ la studierea materialului. Înainte de a organiza munca 

didactică pe grupe, am dat o temă comună pe care s-o rezolve în mod independent fiecare elev din 

clasă. S-au format grupele şi am cerut ca în cadrul acestora să se formulize un răspuns al grupei pe baza 

confruntării soluţiilor individuale. 

Această formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune elevilor o nouă formă de 

organizare a cunoştinţelor. Avantajele sunt clare: elevul îşi formează anumite deprinderi de 

comportament, se formează pentru viaţă, îşi consolidează cunoştinţele şi le aplică pentru rezolvarea 

cerinţelor. 

Dezavantajele există, aparent, în legătură cu notarea; nu li se dau calificative membrilor grupei, 

se apreciază produsul acestora şi întreaga grupă pentru că nu a fost o contribuţie egală la efectuarea 

produsului. De asemenea, se creează o anumită dezordine în clasă, pentru că elevii trebuie să comunice 

între ei, să aducă argumente. Dacă aşa-zisa dezordine contribuie la formarea deprinderilor de lucru pe 

grupe, ea este benefică. În lecţii trebuie să fie şi asemenea momente în care elevii să fie elemente active 

ale procesului de predare-învăţare. 

La ora de geografie cu tema Fluviul Dunărea am aplicat tehnica ,,copacul ideilor”, care 

presupune munca în grup. Cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi. De aici se ramifică, asemeni 

crengilor unui copac, toate cunoştinţle evocate. Foaia pe care este desenat copacul trece de la un 

membru la altul şi fiecare elev are posibilitatea să citească ce au scris colegii lui. 

La ora de Ştiinţe, pentru a descoperi proprietăţile apei şi ale aerului, elevii au realizat 

experimente, care au avut următoarele sarcini: 

 Grupa I: - miros apa din pahar, o gustă; 

- Miros aerul din paharul plin cu aer; 

- Pun o monedă în paharul cu apă/ cu aer. 

 Grupa a II-a: - cântăresc paharul plin cu apă şi apoi paharul plin cu aer şi consemnează 

observaţii. 

 Grupa a III-a: - încălzesc balonul cu apă colorată, apoi îl răcesc şi consemnează observaţii. 

 Grupa a IV-a: - încălzesc balonul plin cu aer şi consemnează observaţii privind picătura de apă 

colorată de pe tub. 

Fiecare grupă a notat observaţiile făcute, apoi le-a prezentat clasei. 

Lecţiile de educaţie civică oferă multiple posibilităţi de a desfăşura activitatea pe grupe. 

Astfel, la tema Reguli în cadrul grupului elevii au lucrat pe grupe, având ca sarcini să stabilească 

regulile de comportare în una dintre situaţiile date: într-o sală de spectacol, într-o vizită, la o aniversare, 

într-un muzeu, într-o excursie. Regulile stabilite de fiecare echipă au fost dezbătute de întreg colectivul 

de elevi, aceştia având posibilitatea să aducă completări. 

Aprecierea activităţii în grupuri şi a rezultatelor lor implică exprimarea printr-o judecată de 

valoare şi estimarea calităţii procesului de cooperare şi de învăţare sau a produselor ( cunoştinţe, 

capacitate dovedite prin testare). 

Aceste aprecieri urmăresc un dublu scop: ca munca în viitor să se desfăşoare mai bine şi elevii să 

dobândească încredere în posibilităţile lor de cercetare; să formeze la elevi calităţile civice pe care 

munca în colectiv le reclamă. 
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Prin munca pe grupe se sudează colectivul de elevi, se formează anumite deprinderi de 

comportament, se consolidează cunoştinţele, se conturează sentimente pozitive cum sunt: respect, 

ajutorare, sacrificiu, dăruire, împlinire. 

 

 

Bibliografie: 

1. Dulamă, Maria-Eliza  -  Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Ed. Clusium, Cluj-

Napoca, 2002; 

2. Ulrich, Cătălina  -  Managementul clasei. Învăţare prin cooperare, Ed. Corint, Bucureşti, 

2000; 

3. *  *  *      -  Învăţământul primar. Revistă dedicate cadrelor didactice, nr. 1-2, Ed. Miniped, 

Bucureşti, 2005. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

PARTENERIATUL FAMILIE-ŞCOALA-COMUNITATE, GARANŢIE A SUSŢINERII 

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Prof. Inv. Primar Rotaru Nina 

 Liceul Tehnologic,,Nicolae Dumitrescu”Cumpăna  

Prof. Înv. Primar Moraru Raluca  

Liceul Tehnologic,,Nicolae Dumitrescu”Cumpăna  

 

„Socotesc că unicul scop al ştiinţei constă în uşurarea greutăţilor 

vieţii omeneşti” (Bertolt Brecht în „Viaţa lui Galilei”) 

 

Elevul din ciclul primar primeşte de la învăţătorul său flacăra vie a adaptabilităţii la condiţiile 

sociale actuale, fiind în măsură să răspundă unor viitoare întrebări, despre ce ştie să facă, cum să facă şi 

cu ce mijloace. Aşa afirmaţia lui Plutarh, „Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi, astfel încât mai 

târziu să lumineze cu o lumină proprie", poate deveni realitate. Un cadru didactic niciodată nu va putea 

comenta succesele sale profesionale făcând abstracţie de rezultatele elevilor săi, după cum nimeni nu 

va putea scoate în evidenţă succesele sau insuccesele unor elevi fără referire la acel cadru didactic. 

Psihologia şi pedagogia, alături de biologie, medicină, sociologie ş.a. acordă o atenţie sporită 

optimizării adaptării omului la mediu. Rapiditatea cu care evoluează viaţa socioculturală contemporană 

face ca efortul omului în vederea acestei adaptări să devină din ce în ce mai intens. Selectarea şi 

asimilarea continuă a informaţiilor, transferul de la o activitate la alta a cunoştinţelor asimilate şi a 

deprinderilor formate, abilitatea de a lua cu promptitudine decizii corecte, capacitatea de a evalua 

deciziile luate şi produsele rezultate din activităţile întreprinse, iniţiativa şi independenţa gândirii, 

creativitatea, perseverenţa în învingerea dificultăţilor, trebuinţa de autorealizare, stabilitatea emoţională 

optimă, capacitatea de autoreglare ş.a. sunt doar câteva din trăsăturile de personalitate indispensabile 

omului ca element activ al societăţii. Absenţa sau diminuarea capacităţii de adaptare duce inevitabil la 

multiplicarea eşecurilor (şcolare, profesionale, familiale, sociale etc), la fenomene de inadaptare 

şcolară, socioprofesională. 

În ultimele decenii, inadaptarea şcolară a realizat tranziţia de la ipostaza de problemă izolată şi 

individuală la ipostaza de fenomen de masă. Acest gen de evoluţie incriminează direct, ca factor 

etiologic, şcoala: valorile pe care le transmite, valorile ce stau la baza practicilor sociale-şcolare, tipul 

de norme după care funcţionează, tipul de recompense/sancţiuni la care apelează. 

Alături de familie, şcoala reprezintă un agent important al socializării tinerei generaţii, facilitând 

învăţarea şi interiorizarea modelelor normative recunoscute de societate. Disfuncţiile manifestate în 

funcţionalitatea ei contribuie într-o măsură semnificativă la geneza devianţei şcolare şi, prin aceasta, la 

favorizarea conduitelor delincvente în rândul copiilor şi tinerilor.  

Statutul familiei, în angrenajul social actual, comportă semnale îngrijorătoare de degradare 

calitativă, de diminuare a rolului educativ ca urmare a instabilităţii crescânde a cuplului, a scăderii 

interesului şi  controlului părinţilor faţă de preocupările copiilor, datorită, în cea mai mare parte, grijilor 

materiale cotidiene (fie de supravieţuire, fie goana după cât mai mult câştig). 

Din punct de vedere sociologic, familia contemporană cunoaşte un proces de destrămare, de 

demisie de la funcţiile sale educative, o degradare continuă a autorităţii, implicit a calităţii mediului 

educativ specific (în primul rând prin slăbirea controlului asupra copiilor şi prin îngustarea registrului 

de influenţare a acestora). Ceea ce particularizează situaţia din România este că actualii părinţi au 

crescut în anii totalitarismului, fiind deprinşi cu duplicitatea morală specifică acelei epoci. 
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Diminuarea devianţei şcolare nu se poate realiza printr-un efect izolat al şcolii, chiar dacă aceasta 

ar funcţiona perfect. Şcoala nu reprezintă decât un subsistem al sistemului social global, care poartă 

amprenta întregului. În privinţa fenomenului deviant, între şcoală şi comunitate relaţia de cauzalitate 

este de natură circulară, modelele de conduită deviantă din afara şcolii sunt aduse în şcoală şi se 

manifestă atât în spaţiul şcolii cât şi în afara acesteia. Drept urmare orice măsură eficace de prevenţie a 

devianţei vizează legătura complexă dintre şcoală şi societate. 

Localitatea în care îmi desfăşor activitatea didactică reprezintă o comunitate care, pe drept 

cuvânt, poate fi numită ,,comunitate model” din punct de vedere al implicării reale în viaţa locuitorilor 

şi, în special, în viaţa copiilor. 

Obiectivul de investiţii,,Centru socio-cultural în comuna Cumpăna face parte dintr-un proiect 

amplu, intitulat,,Centre socio-culturale în comunele Cumpăna(judeţul Constanţa), Vânători-

Neamţ(judeţul Neamţ) şi Prundeni(judeţul Vâlcea), proiect dezvoltat  în parteneriatul celor trei 

comunităţi administrativ-teritoriale în scopul asigurării unor servicii de asistenţăsocio-educaţionale 

integrate dedicate copiilor din clasele primare, gimnaziale şi liceale, indiferent de religie, etnie, stare 

socială,copii care provin din familii cu părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi la muncă în afara graniţelor 

ţării. 

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc, 

prin implicarea activă în dezvoltarea acestora, a părinţilor/familiei lărgite/a furnizorilor de servicii şi, în 

general, a comunităţii locale.Proiectul îşi propune să dezvolte şi să implementeze măsuri inovative 

menite să îmbunătăţească şi să faciliteze accesul copiilor copiilor în situaţii de risc la educaţia non-

formală, în vederea reducerii inegalităţii şi a excluziunii sociale. 

De asemenea, în acord cu linia programului RO10, proiectul de faţă va contribui la atingerea 

rezultatelor aşteptate deoarece: se va oferi asistenţă integrată pentru copiii aflaţi în situaţie de risc, cât şi 

familiilor acestora, îmbunătăţindu-se totodată colaborarea între părţile regionale implicate(trei comune 

din trei judeţe diferite), se va realiza instruirea profesioniştilor implicaţi în furnizarea de 

servicii(asistenţi/lucrători sociali, cadre didactice etc), obţinându-se o îmbunătăţire afrecvenţei şcolare a 

copiilor beneficiari şi reducerea abandonului şcolar. 

Ca activităţi socio-educative, proiectul îşi propune: 

-identificarea şi selecţia beneficiarilor şi formarea grupelor de lucru; 

-acţiuni de remediere educaţională în vederea dezvoltării de competenţe şi, implicit, a sporirii 

performanţelor şcolare prin cursuri de pregătire intensivă la disciplinele matematică şi română, 

discipline de testare la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a; 

-consilierea vocaţională a copiilordin grupul ţintă selectat; 

-consilierea psihosocială a părinţilor/tutorilor; 

-acţiuni de stimulare a capacităţilor creative prin organizarea şi derularea unor ateliere de creaţie, 

în scopul cunoaşterii şi respectării tradiţiilor locale, în cadrul cărora se vor desfăşura activităţi 

meşteşugăreşti precum pictura pe lemn, pictura pe sticlă, pictura pe ceramică, împletituri şi aranjamente 

vegetale din plante uscate etc; 

-schimburi de experienţă-propuse ca şi componente motivaţionale, au în vedere mobilităţi ale 

copiilor, cât şi ale personalului din echipele de implementare în locaţiile partenere ce dispun de spaţii 

de cazare. 

Sursa de finanţare a acestui proiect este Programul ,,Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 

sociale”,mecanismul financiar SEE,acţiunea,,Sinergii pentru viitor-copii în situaţii de risc”.Valoarea 

estimativă este de 2 681 844 lei.Data depunerii proiectului,17.03.2014. 

Inaugurarea Centrului Socio-Educativ a avut loc pe 8 septembrie 2016. 
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În toate tipurile de situaţii extracurriculare, un factor important îl constituie climatul vieţii de grup 

şi al relaţiei educator-copil. Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare, antrenant, de încredere şi 

prietenie, care să facă posibilă exprimarea liberă. Fiecare copil trebuie să se simtă actor şi nu 

participant pasiv. 

Unele situaţii au efecte imediate, pe plan cognitiv, emoţional, relaţional. Totuşi, trebuie subliniat 

că influenţa educaţiei extracurriculare se exprimă nu prin situaţii singulare, ci prin sisteme de situaţii de 

diferite tipuri, într-o succesiune gradată. Această influenţă sistematică, de durată, îşi poate găsi expresia 

în planurile activităţilor extracurriculare ale şcolii şi ale fiecărei clase, urmărind dezvoltarea 

armonioasă a copiilor, pe toate dimensiunile personalităţii lor. 

<<Cumpăna înseamnă cutezanţă,umanitate, moralitate, parteneriate, abnegaţie, naţionalitate, 

autenticitate. 

Cumpăna înseamnă pentru noi, locuitorii săi, casa, munca, viaţa, satul şi viitorul nostru.>> 

Cu aceste repere bine găndite, există certitudinea că parteneriatul dintre şcoală- familie-

comunitate susţine procesul instructiv-educativ şi contribuie la obţinerea de performanţe şcolare. 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Albu, Emilia, 2002, Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenţi. 

Prevenire şi terapie, Editura Aramis, Bucureşti; 

2. Băran-Pescaru, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă socio-pedagică, Editura Aramis, 

Bucureşti; 

3. Băran-Pescaru, Adina, 2004, Parteneriat în educaţie: familie-şcoală-comunitate, Editura 

Aramis, Bucureşti; 

4. Călin, Marin, 2003, Teoria şi metateoria acţiunii educative. Reconsiderări, adăugiri şi 

demersuri aplicative, Editura Aramis, Bucureşti; 

5. Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 

strategii, Editura Aramis, Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU INTEGRAREA ÎN CERINȚELE ACTUALE ALE 

SOCIETĂȚII PRIN OPȚIONALUL „DE-A ARHITECTURA” 

 

Prof. Ecaterina Rupesac 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța 

 

Mediul construit este cadrul în care ne desfăşurăm viaţa, este mediul făcut de mâna omului. El 

depinde de cadrul natural, putând fi urban sau rural şi poartă urmele trecutului, fiind trăit în prezent şi 

pregătit pentru viitor. În el oamenii îşi pun amprenta, transformându-l în funcţie de capacităţile lor 

tehnice astfel încât să răspundă nevoilor şi valorilor lor. 

Viitori cetăţeni adulţi, utilizatori şi factori de decizie trebuie să participe activ la modelarea lumii 

în care vor trăi şi să creeze, utilizând atât moştenirea culturală cât şi inovaţia, comunităţi cu o viaţă 

sănătoasă şi armonioasă. 

La nivel național există Asociația Arhitecților, „De-a arhitectura”, care își propune dezvoltarea și 

promovarea educației de arhitectură și de mediu construit în vederea conștientizării și a cunoașterii 

valorilor arhitecturii, design-ului și urbanismului. Unul dintre cele mai importante proiecte ale 

asociației este cursul opțional de educație de arhitectură și mediu construit pentru clasele a III-a și a IV-

a. Cursul a fost pilotat în anul școlar 2012 - 2013 în 7 școli din București. 

“De-a arhitectura în orașul meu” este un curs opțional de educație de arhitectură si mediu 

construit pentru clasele a III-a și a IV-a în școli publice și private din toată țara, cu sprijinul entuziast al 

arhitectilor voluntari. 

Scopul acestui curs opțional este de a ajuta copiii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi, 

implicit, multe din procesele complexe care le transformă mediul în care trăiesc. Casa, şcoala, cartierul 

şi comunitatea lor îi formează pe aceşti viitori cetăţeni, le dau un mesaj despre locul lor în lume, dar le 

pot da și conștientizarea faptului că pot influența cadrul lor de viață și, implicit, convingerea că de ei 

depinde calitatea arhitecturii şi a mediului construit de mâine. 

Programele educaționale ce se desfăşoară în şcoli sunt puse la dispoziția cadrelor didactice de 

către Asociația „De-a arhitectura” în mod gratuit, împreună și cu alte materiale didactice: cursuri 

pentru clasele pregătitoare, I şi a II-a, cursuri pentru clasele a III-a şi a IV-a, cursuri pentru clasele 

de gimnaziu și liceu, activități pentru preșcolari de percepție și înțelegere a spațiului construit, module 

after- school, resurse gratuite pentru cadre didactice, caiete de lucru pentru elevi. Cursul se poate 

desfășura ca un opțional sau ca o activitate extracurriculară. 

Pe site-ul asociației există și filmulețe cu momente din activitățile derulate de către cadre 

didactice. 

Cursul „De-a arhitectura în orașul meu” vizează formarea capacităților elevilor de a analiza 

structura arhitecturală a unor clădiri, amplasarea acestora într-un mediu, dezvoltarea construcțiilor 

dintr-un oraș. Cursul este transcurricular, îmbinând elemente de arhitectură cu elemente/ informații de 

geografie, științe, matematică, desen, abilități practice. 

Temele prezentate sunt deosebit de interesante și au priză la elevi. Menționez că activitatea s-a 

desfășurat cu un arhitect voluntar. 

Voi da câteva exemple de activități desfășurate cu clasa mea,a IV-a, în anul școlar 2017- 2018. 

Prima activitate a avut ca obiectiv principal prezentarea obiectivelor studierii opționalului, modul 

de desfășurare a activităților, în care un rol important îl are lucrul ăn echipă, conceperea unor proiecte, 

dar și desfășurarea unor expediții în localitate, în cartierul în care ste amplasată școala, în cartierul în 

care locuiesc. Apoi s-a prezentat arhitectul ca persoană utilă în proiectarea unei clădiri, a unui cartier, a 

unui oraș. După ce elevii au exprimat ce cred ei că este un arhitect, am dat cuvântul arhitectului 

http://www.de-a-arhitectura.ro/proiecte/de-a-arhitectura-mini/
http://www.de-a-arhitectura.ro/static-front-page/
http://www.de-a-arhitectura.ro/proiecte/de-a-arhitectura-in-scoala-mea/
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voluntar, un arhitect tânăr, talentat, cu experiență, care s-a prezentat din perspectiva arhitecturii. Acum, 

elevii au înțeles că arhitectura este o artă și o știință de a proiecta clădirile și spațiile dintre ele. Lecția a 

continuat cu prezentarea unor clădiri cu aspecte privind arhitectura clădirilor în diferite zone 

geografice, din țară și din alte țări, privind arhitectura peisagistică, subliniind de fiecare dată care au 

fost argumentele pentru care s-a optat pentru fiecare tip de arhitectură. La cele mai multe imagini 

prezentate se menționează categoriile de meserii implicate în construirea clădirilor și rolul arhitectului. 

O altă activitate a fost „Mediul construit, oglinda comunității”. A început cu jocul „Desenul fără 

fir”. Clasa a fost împărțită în trei grupe a câte 8 elevi. Fiecare grupă a avut la dispoziție câte o coală de 

bloc A3 și creioane colorate. Fiecare grupă trebuia să deseneze conform indicațiilor: primul elev 

desenează o casă, următorii doi elevi vor desena câte o formă, al patrulea elev va desena ferestrele, 

următorul ușile, alt elev va da culoare, iar ultimii doi elevi vor desena ce au mai observat pe strada 

(mobilier, mașini, oameni, animale etc.). Elevii au prezentat lucrările realizate și s-a constatat că era 

nevoie de o persoană care să organizeze întreaga activitate. Din acest moment am făcut echipe de lucru 

pentru proiectele ce se vor realiza pe parcursul anului școlar. Pentru următoarea activitate a fost nevoie 

ca fiecare echipă să-și stabilească un reporte, care va aduna informațiile, și un fotograf. 

Lecția următoare, cu tema „Mediul construit și dimensiunile umane- expediție”, a avut ca 

obiective analizarea afirmației „Omul dă scară mediului construit” și perceperea spațiului cu ajutorul 

mai multor analizatori. Am mers în jurul școlii, fiecare echipă având sarcini iferite: să caute cea mai 

mare clădire, prima echipă, să caute cea mai mică clădire, a doua echipă, iar a treia echipă trebuia să 

observe și să măsoare lățimea unei străzi. Fiecare echipă a adunat informații, a fotografiat, a măsurat cu 

ajutorul brațelor, a urmărit dacă se poate identifica silueta unei clădiri de la distanțe diferite, aproape, 

când se pot atinge, de la distanță mai mică de 5 m, de la distanța de 15 m, sau mai departe de 35- 100 

metri, dacă se aude ce vorbesc două persoane de la distanțe diferite, dacă se pot mirosi. Lecția a 

continuat ora următoare, când s-a sistematizat ceea ce s-a constatat în expediție și s-a subliniat că orice 

construcție are ca reper dimensiunea umană. S-a ajuns la înțelegerea cî vor realiza machete având ca 

reper omulețul lego, pe care l-am prezentat și care ne-a însoțit pe tot parcursul anului școlar. 

Micșorarea de un anumit număr de ori a tuturor elementelor care alcătuiesc un plan sau o machetă 

poartă denumirea de scară. Am măsurat omulețul Lego, apoi un copil mai înalt și am stabilit scara pe 

care o vom folosi pentru machete. Pentru plan, scara va fi mai mare. Am stabilit cu elevii că vom 

aproxima 1m din realitate cu 3  cm. Au avut ca temă să măsoare obiectele din camera lor, pentru a 

realiza planul camerei. Prin această lecție am realizat și obiective din cadrul disciplinelor matematică 

(reducerea la unitate, unități de măsură, elemente de geometrie), geografie (planul, scara, orientare 

după punctele cardinale), arte vizuale și abilități practice.  

Urmează lecții despre spațiu și materialitae, spațiul arhitectural, lumina și culoarea, materiale și 

texturi.  

O altă activitate care a plăcut copiilor a fost construirea căsuțelor. Caietul suport are modelul de 

căsuță, pe care l-am xeroxat pe cartoane divers colorate. Fiecare elev a primit mai multe cartoane și, 

respectând etapele decupării, îndoirii, lipirii, a obținut căsuțe. Am sugerat ca unor cășuțe să nu le 

punem acoperișul pentru a obține blocuri. A fost doar un început și o sugestie de realizare a arhitecturii 

unor clădiri. Imaginația elevilor a condus la realizarea unor proiecte deosebite și originale. Pe fiecare 

căsuță au fost desenate ferestre, uși și alte ornamente pe care le-au dorit elevii. 

O temă la care elevii au un aport mare este setul de lecții „Locul”. Organizați în cele trei grupe, 

elevii adună informații despre locurile observate în timpul unei expediții. Elevii au rolul de reporteri, 

colecționari, fotoreporteri, observatori, câte 2-3 pentru fiecare rol.  și observatorii avut pe parcursul 

interviurilor. Colecționarii vor aduna frunze specifice plantelor din zonă, fotografiază animale pe care 

le observă, locuri în care locuitorii zonei își petrec timpul liber, parcuri, zone în jurul blocurilor. 
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Fotoreporterii și observatorii fotografiază tot ce consideră că este util pentru realizarea proiectului 

grupei, desenează ceea ce i-a impresionat pe parcursul expediției. Toate informațiile unei grupe se 

organizează  într-un minighid, pe care elevii îl vor prezenta în fața colegilor. 

    
La tema „Cadrul natural - geografic și climatic” s-au desfășurat două activități care au plăcut 

elevilor: jocul „Abajurul” și realizarea unui sit.  

La jocul „Abajurul” clasa este împărțită în trei echipe. Fiecare elev primește câte o coală de bloc 

A4, pe care sunt marcate niște puncte pe lățimea colii, desenul realizându-se pe orizontală, astfel încât, 

puse una lângă alta, acestea să reprezinte un tot. Primul elev va realiza conturul unei forme de relief sau 

a unui copac, a unei ape etc. Fiecare elev va desena pe coala sa, astfel încât să se continue ideea, să se 

completeze. După finalizarea desenelor, elevii unei grupe vor decide ordinea aranjării desenelor, apoi 

se vor lipi. Se obține un „abajur” cilindric. Echipa se va aseza în cerc, cu fața spre exterior, în interiorul 

abajurului și vor roti lucrarea, dând senzația de mișcare, de plimbare. Elevii sunt îndrumați să-și 

închipuie propria poveste despre această plimbare, menționând formele de relief parcurse, timpul și 

vremea în care se desfășoară plimbarea, descrierea celor văzute, obstacolele întâlnite, sentimente 

trezite. La sfârșit, după ce prezintă toate cele trei echipe, abajururile de desfac și se afișează pe tablă. 
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Situl, în arhitectură, este locul în care a fost sau urmează a se construi ceva. Realizarea unui sit 

folosind materiale diferite a fost o activitate practică, în care s-au îmbinat elemente de abilități practice, 

de pictură. Am folosit carton ondulat de la ambalaje, deoarece se taie destul de ușor.Elevii au desenat 

conturul unor curbe de nivel, pe o coală de bloc, A4. Apoi au decupat după fiecare contur și au așezat 

elementele obținute pe cartonul ondulat, au conturat, apoi au decupat. Pe un suport dreptunghic din 

carton, au fost așezate unele peste altele piesele obținute. Astfel, s-a obținut propriul relief pe care 

urmează să fie fixată casa fiecărui elev. 

   
„Alcătuirea unei localități - localitatea văzută de sus” este o altă temă care a contribuit la 

formarea deprinderilor elevilor de a identifica elementele spațiale care compun localitatea, de a observa 

localitatea de la scara de la care se face design-ul urban. Elevii trebuie să observe că, pe lângă spațiul 

construit, trebuie să existe spațiu amenajat, spațiu verde, țesut urban. Elevilor li s-au prezentat imagini 

din satelit din mai multe porțiuni de orașe diferite, care vor fi analizate prin prisma celor patru tipuri de 

spații.  

În săptămâna „ȘCOALA ALTFEL” am participat cu un proiect tot pe „De-a arhitectura”, unde 

elevii au avut de construit spații de recreere într-un cartier din aroașul nostru sau într-un spațiu din 

mediul rural. Lucrările lor au fost originale, folosind diverse materiale. Iată ce proiecte au ieșit din 

imaginația și din munca lor: 
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Pe parcursul anului școlar au fost multe activități atractive. Cursul se finalizează cu un proiect. 

Elevii au fost organizați tot în trei echipe și, fiecare echipă și-a conceput un proiect, pe care l-a gândit și 

a încercat să-l realizeze și să-l prezinte la festivitatea organizată la nivelul municipiului Constanța. 

O echipă a gândit teme „La țară”, o altă echipă și-a imaginat un oraș al jocurilor, iar un altul a 

gandit și amenajat un spațiu verde de joacă.  

Lucrările lor pot fi văzute în imaginile de mai jos. 
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PREGĂTIREA INIMII PENTRU ÎNVĂȚARE 
 

Oance Georgiana,  profesor pentru învățământ primar  

Școala Gimnazială nr. 28 “Dan Barbilian”, Constanța 

 

 

„Eu sunt copilul. 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, 

Educă-mă, te rog, ca eu să pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

(CHILD’S APPEAL, MAMIE GENE COLE) 

  

 

Pentru a putea deveni o binecuvântare pentru lume, copilul trebuie educat pentru a acționa și a 

resimți cu toată ființa: minte, corp și, poate cel mai important,  INIMA.  

Așadar, rolul emoțiilor este foarte important. Acestea dăunează cu adevărat relațiilor de zi cu zi 

(sociale, școlare, familiale), întrucât acestea par de neînțeles. La școlarul mic, acestea sunt mai puțin 

exteriorizate; bucuria și veselia sunt mai puțin expresive, iar temerile, supărările și dezamăgirile tind să 

fie suferite în tăcere. Copilul trăiește o adevărată „înțărcare afectivă” odată cu intrarea în noul mediu: el 

oscilează între a fi prompt și a tărăgăna, între a se bucura cu ușurință și a se întrista la fel de repede, 

între a fi atras de școală și a se teme de ea, între a fi încântat de noii colegi și dezamăgit. 

Astfel, elevul tinde să oscileze între a fi ascultător, dar și neastâmpărat și zgomotos, între a se 

manifesta atent și politicos și a răspunde agresiv, între a se subordona și a nu se supune unei noi reguli 

etc.  De asemenea, se diversifică trăirile afective: emoția succesului, satisfacția învingerii dificultăților, 

bucuria obținerii aprecierii, dar și rușinea, intimidarea în situații prea solicitante, blocarea într-o 

competiție etc. În acest sens, este foarte important ca familia și învățătoarea să-i fie alături pentru ca 

școala să-i pară întotdeauna terenul realizării de sine, prin încurajare continuă.  

Cu alte cuvinte, emoțiile sunt foarte prezente în procesul de învățare și este necesar să încercăm 

să le facem aliații noștri.  

Emoția se referă la un sentiment și la gândurile pe care acesta la antrenează, la stări psihologice și 

biologice și la măsura în care suntem înclinați să acționăm. Există sute de emoții de toate tipurile, cu 

diverse variații, schimbări și nuanțe. Există emoții mult mai subtile decât cuvintele care le-ar putea 

defini.  

Daniel Goleman propune următoarea clasificare a emoțiilor: 

 Mânia: furia, resentimentul, exasperarea, indignarea, vexarea, animozitatea, irascibilitatea, 

ostilitatea; iar din sfera patologicului ura și violența; 

 Tristețea: supărarea, mâhnirea, lipsa de chef, îmbufnarea, melancolia, plânsul de milă, 

singurătatea; patologice, disperarea și deprimarea gravă, 

 Frica: anxietatea, nervozitatea, preocuparea, consternarea, neînțelegerea, îngrijorarea, trauma, 

spaima, groaza; iar fobia și panica de ordin patologic; 

 Bucuria: fericirea, ușurarea, mulțumirea, binecuvântarea, încântarea, amuzamentul, mândria, 

răsplata, plăcerea senzuală, satisfacția, euforia, extazul și mania; 

 Iubirea: acceptarea, prietenia, încrederea, amabilitatea, afinitatea, devotamentul, adorația, 

dragostea; 

 Surpriza: șocul, mirarea; 
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 Dezgustul: disprețul, aversiunea, detestarea, repulsia; 

 Rușinea: vinovăția, jena, supărarea, remușcarea, umilința, regretul. 

Emoțiile pozitive sunt constructive, constituie un motor pentru reluarea procesului de învățare. 

Plăcerea de a descoperi, bucuria de a face, mândria de a reuși, încrederea în capacitatea de a reuși iar și 

iar etc. sunt tot atâtea emoții indispensabile în asumarea de riscuri. Totuși, alte emoții pot prelua 

controlul și pot perturba funcționarea. Ele devin handicapante și împiedică procesul de a învăța cu 

seninătate. De fapt, orice situație nouă de învățare poate aduce nesiguranță. Necunoscutul provoacă 

teamă, nu contează că ești mic sau mare. Doar experiența ne va permite, cu timpul, să suportăm 

disconfortul.  

 În practica educațională, cele două emoții negative, deci blocante, care revin cel mai des sunt 

furia și teama. Teama (de necunoscut, de a se înșela, de a-i dezamăgi pe mama și tata, de a fi certat, de 

a fi ridicol, de a nu reuși) se transformă în paralizie, iar furia (de a vedea pe alții că reușesc mai bine, de 

a nu reuși imediat, față de durata temelor), născută din frustrare, se transformă în criză de nervi.  

Ce se întâmplă când emoțiile preiau controlul creierului? Corpul amigdalian responsabil cu 

emoțiile preia controlul. Acesta recunoaște emoțiile legate de percepții: văd o tartă cu fructe, mă 

cuprinde o mare plăcere; văd o lecție de istorie lungă de două pagini, mă cuprinde teama. Astfel, 

creându-se un scurtcircuit, este imposibil să gândești într-un mod rezonabil și înțelept. Știind că 

dezvoltarea neuronală a cortexului ajunge la maturitate în jurul vârstei de 18 ani, la copii, corpul 

amigdalian va fi preponderent în preluarea comenzii. Așadar, este o pierdere de energie și un demers 

toxic dorința de a-l face să raționeze pe un copil care este prizonierul acestui corp amigdalian. Este de 

preferat să fie lăsat să-și potolească emoțiile, iar apoi să se reia cu calm un dialog constructiv, 

eliminând definitiv întrebările: De ce faci așa? De ce nu vrei să lucrezi?, De ce te descurajezi?, De 

ce...?. Dacă copilul ar fi avut răspunsuri la aceste întrebări, cu siguranță le-ar fi împărtășit. 

Un rol foarte important în această pregătire a inimii pentru învățare îl au încrederea în sine și 

motivarea. Atunci când ne întrebăm despre modul în care putem favoriza încrederea în sine a 

copilului, trecem într-un registru în care este vorba despre dragoste, priviri binevoitoare și despre 

comunicare pozitivă. Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieții din experiențele pe care le are 

copilul cu celelalte persoane și din acțiunile pe care le realizează și la care participă. Experiențele din 

timpul copilăriei au un rol esențial în dezvoltarea imaginii de sine: succesele, eșecurile, atitudinile 

părinților, ale profesorilor, colegilor, prietenilor, rudelor etc.  Acest lucru este deosebit de important, 

mai ales ca acum, la vârsta școlară mică apare interesul pentru viața interioară proprie și amplificarea 

imaginii de sine în cele trei planuri: eul fizic, eul spiritual și eul social. Astfel, eul spiritual este 

caracterizat de interiorizarea aprecierilor celorlalți; așadar, părinții și învățătorul trebuie să fie atenți la 

modul în care valorizează copilul. 

Se remarcă, deci, rolul fundamental al empatiei; cu cât suntem mai deschiși față de propriile 

noastre emoții, cu atât suntem mai capabili să interpretăm sentimentele elevilor noștri. Empatia copiilor 

este formată și prin observarea reacțiilor altora atunci când aceștia suferă; imitând ceea ce văd, copiii 

își dezvoltă un repertoriu empatic reactiv, în special ajutându-i pe cei care sunt necăjiți. În acest sens, 

rolul învățătorului este crucial: capacitatea sa de a se transpune în ”ființa” elevilor săi, de a intui 

procesualitatea cognitivă și afectivă a lor, de a vibra și a retrăi la modul afectiv stări, gânduri, proiecte. 

Acest lucru presupune un anumit grad de identificare psihologică cu universul existențial al elevului 

simultan cu păstrarea unei distanțe mulțumitoare, astfel încât să îngăduie o reflectare și răspunsuri 

eficiente, raționale, convenabile situațional și pragmatic în ce privește problemele apărute.  

În ceea ce privește motivația, aceasta nu cade din cer. Aceasta depinde de mai mulți factori, 

dintre care cel mai important este să le facă lor plăcere și să le facă plăcere și adulților. Cu cât 

copilul are mai multă încredere în sine, cu atât mai mult va fi motivat; cu cât mai mult va fi motivat, cu 
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atât mai mult se va implica în muncă; cu cât mai mult se va implica, cu atât mai bune vor fi rezultatele 

și va avea mai multă încredere în sine (cercul virtuos al reușitei).  

 
Un copil este o ființă umană în devenire; este o persoană care trebuie respectată și care nu deține 

încă experiența și resursele (fizice, psihice, morale, financiare) pentru a fi conștient de sine însuși. Dar, 

foarte important, un copil este ca un burete! Un burete care aspiră emoții. Iată câteva sfaturi, atât pentru 

adulți, cât și pentru copii: 

 Să fie indulgenți cu ei înșiși: încerc mereu să fac tot posibilul, câteodată reușesc, câteodată nu 

reușesc imediat, dar voi reuși mai târziu. Obiectivul este să nu se descurajeze și să continue și mâine 

eforturile.  

 Să învețe pe bucățele: îmi planific munca în timpul săptămânii (chiar dacă sunt în clasa I), 

pentru a putea face totul fără stres și pentru a permite minții să înțeleagă. 

 Folosirea unui demers colaborativ și ludic pentru lucrul eficient (rolul învățătorului /părinților 

de a însoți copiii în acest demers, încurajându-i și ajutându-i să își găsească propriile resurse și credința 

copilului că împreună cu aceștia pot descoperi lucruri frumoase și se pot distra). 

Învățarea poate fi câteodată haotică și lungă. Cu fiecare nouă etapă, copilul trebuie lăsat să 

experimenteze, să se înșele, să o ia de la capăt, fără să fie bruscat. Va reuși într-o zi! În măsura 

posibilului, trebuie lăsat să se descurce singur și încurajat: Ai reușit! Sunt mândru de tine! (”Nouă 

zecimi din educație înseamnă încurajare.” Anatole France). 

Autonomizarea copilului înseamnă a-l încuraja să facă alegeri. A-l lăsa să ia decizii simple de 

foarte devreme îl va ajuta mai târziu să ia decizii complicate. Când lăsăm un copil să ia decizii îi arătăm 

că îi acordăm încredere și că pentru noi părerea lui contează. Nu există autonomie în procesul de 

învățare dacă nu există autonomie în viața de zi cu zi.  

În ceea ce privește valorizarea, pediatrul american Thomas Berry Brazelton ne învață că, pentru 

ca un copil să conștientizeze reușita, el are nevoie de complimente. Totuși, prea multe complimente și 

flatări riscă să pună prea multă presiune asupra lui. Criticile îl rănesc și îi distrug încrederea în sine, 

ducând la pasivitate. Totul este o problemă de dozare și o modalitate de exprimare corectă. De 

asemenea, creierul înțelege mult mai bine mesajele afirmative și pe cele pozitive decât mesajele 

exprimate sub formă negativă. Încrederea în sine naște stima de sine.  

Important este să judecăm mereu actele, și nu persoana. În acest fel, nu judecăm copilul, ci 

doar actul pe care l-a făcut, iar asta este mai puțin angoasant și devalorizant pentru el. El are dreptul să 

comită propriile greșeli, la fel ca și adulții. Dacă dorim ca elevii noștri să adopte un comportament 

pozitiv, va trebui să acordăm mai multă atenție comportamentelor sale pozitive decât celor negative. 

Asta înseamnă că vom încuraja, vom gratifica și vom recunoaște toate comportamentele lui pozitive. Îi 

vom arăta toate beneficiile pe care le poate obține optând pentru comportamente adaptate: să facă 

plăcere adulților, să i se recunoască asta, să petreacă mai mult timp la joacă etc.  

Comportamentele pozitive pot fi de natură diferită: să lucreze fără să protesteze, să nu se mai 

manifeste în mod violent încă de la prima frustrare, să se autonomizeze, să-și organizeze munca, să-şi 

pregătească lucrurile încă din ajun pentru a doua zi de școală etc.  

” Cel mai profund principiu al naturii umane este 

nevoia intensă de a fi apreciat” William James 

De ce caută copilul să facă plăcere adulților? Pentru că, 

aducându-le plăcere, el caută satisfacția și gratificarea 

(recunoașterea și valorizarea).  
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Iată câteva sfaturi pentru crearea unei atmosfere pozitive, favorabilă pregătirii inimii pentru 

învățare în sala de clasă și nu numai:  

 Creați suficient timp pentru relații; 

 Crearea de grupuri de învățare prin cooperare; 

 Munca în folosul comunității; 

 Modalități prin care toți elevii să se implice în activități care au sens și valoare pentru 

comunitate; 

 Concentrare asupra evenimentelor actuale, prin intermediul unor povestiri relevante; 

 Participarea emoțională și plină de sens din partea părinților, bunicilor și a altor persoane 

implicate. 

În planificarea procesului de instruire, învățătorii trebuie să țină cont de faptul că creierul se 

dezvoltă cel mai bine: 

1. În contextul relațiilor pline de sprijin; 

2. În contextul unor niveluri reduse de stres și activitate emoțională; 

3. Acolo unde există o focalizare echilibrată pe gânduri și emoții; 

4. Prin folosirea creativă a poveștilor (”Nu, nu! Mai întâi aventurile, explicațiile sunt atât de 

plictisitoare.” Lewis Carrol). 

Relațiile sigure declanșează dezvoltarea creierului și reglează emoțiile într-un fel care amplifică 

învățarea. Un nivel redus al stresului maximizează procesele biochimice care determină plasticitatea.  

Pentru că viața de familie nu mai oferă un sprijin sigur pentru tot mai mulți copii, școala rămâne 

singurul loc în care comunitatea poate rezolva deficiențele competențelor emoționale și sociale ale 

copiilor. Asta nu înseamnă că școlile pot ține locul tuturor instituțiilor sociale. Dar cum practic fiecare 

copil merge la școală (cel puțin la început), aceasta devine un loc în care copiii să fie crescuți învățând 

lecțiile de bază pentru viață. Alfabetizarea emoțională implică un mandat lărgit pentru școli, care 

trebuie să recupereze ceea ce familiile nu au reușit să facă. Așadar, profesorii trebuie să meargă dincolo 

de îndatorirea lor tradițională.  

Poate că din nici un alt punct de vedere nu este mai importantă calitatea profesorului, întrucât 

felul în care el își conduce clasa este în sine un model, o lecție în domeniul competenței emoționale. De 

câte ori profesorul reacționează față de un elev, alți 20 sau 30 învață o lecție.  

În ciuda tuturor greutăților resimțite, educatorii trebuie să știe că sunt de neînlocuit: blândețea, 

solidaritatea, toleranța, integritatea, sentimentele altruiste, toate fațetele sensibilității nu pot fi predate 

de mașini, ci de ființe umane. 

Calea se află în inimă. (Buddha) 
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TEHNICI DE ÎNVĂȚARE PRIN ACTIVITĂȚI DE GRUP 

 
Prof .înv. primar Liliana Iancu  
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Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 

sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat 

caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în contaminarea şi 

suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o 

însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

Deşi învătarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în 

înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor conținuturilor studiate, nu este mai puţin adevărat că 

relaţiile interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi 

colective. 

 În acest sens, practica muncii pe grupe, il obisnuiește pe elev cu o gândire flexibilă, cu schimbul 

de idei și îl face apt să activeze într-o lume care se caracterizează prin schimbări ce se succeda într-un 

ritm din ce in ce mai rapid. 

Activitatea pe grupe presupune rezolvarea sarcinii didactice de către toti membrii grupei, 

împreuna, contribuind fiecare dupa puterile sale. 

 Pe de altă parte, din dorința de a fi în trend, organizarea colectivului pe grupe a devenit un loc 

comun. Există avantaje și dezavantaje, căci fiecare colectiv de elevi, fiecare elev este altfel. Centrând 

învățarea pe elev, am reușit, paradoxal, să neglijăm elevul, considerând că munca pe grupe  este ideală, 

rezolvă orice neajuns al învățării, că fiecare elev și-o dorește tot timpul, indiferent în ce contexte. Ca 

toate formele de organizare, respectiv ca toate metodele, activitatea pe grupe este eficientă atunci când 

este organizată cum trebuie, pentru cine agreează acest lucru, la disciplina, tipul de lecție și momentul 

potrivit. 

Competențele necesare unui profesor interesat de învățarea prin activități de grup, vizează:  

1. Utilizarea conceptelor și teoriilor moderne despre activitatea de învățare prin activitățile de 

grup; 

2. Utilizarea adecvată a cunoștințelor de didactică și pedagogie școlară în proiectarea și 

desfășurarea activităților de învățare prin activități de grup; 

3. Proiectarea conținuturilor instructiv-educative utilizând strategii didactice eficiente pentru 

învățarea în activități de grup; 

4. Abordarea praxiologică a teoriilor cognitive moderne, în vederea stimulării, formării și 

dezvoltării capacităților de cunoaștere ale elevilor; 

5. Manifestarea unei conduite metodologice flexibile și inovative în activitatea didactică; 

6. Utilizarea unor strategii adecvate de evaluare, autoevaluare individuală/de grup și a strategiilor 

de interevaluare. 

Sistemul muncii pe grupe constituite în mod liber, după preferințele elevilor, a fost conceput de 

pedagogul francez Roger Cousinet în secolul XX și pune accent pe formarea deprinderilor de 

cooperare. ( o contribuție importantă o are  Peter Petersen, în Germania)  

“Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală 

muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare 

mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de 

cooperare fructuoasă.”(Ioan Cerghit)  Interactivitatea presupune atât competiția – definită drept “forma 
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motivaţională a afirmării de sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează 

cu ceilalţi pentru dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii” – cât şi cooperarea, care este o 

“activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel 

comun” (D. Ausubel).  

Ele nu se sunt antitetice -  ambele implică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu 

comportamentul individual. 

De asemenea, învățarea prin activități de grup: 

- urmăreşte a înlătura atât neajunsurile muncii frontale cu întreaga clasă precum şi ale celei 

individuale; 

-  are în vedere dezvoltarea iniţiativei, a independenţei elevilor pe de o parte, formarea unor 

obişnuinţe şi tehnici de colaborare şi întrajutorare, pe de altă parte;  

- apartenenţa elevului la grup creează un sentiment de securitate, de siguranţă şi de încredere;  

- la vârsta de 9 – 12 ani, apare nevoia de a desfășura o activitate comună, de a colabora, de aceea, 

elevul, după părerea lui Cousinet, renunţă la libertatea lui individuală şi se supune cerinţelor grupului; 

-  organizarea procesului de învățământ pe grupe mici permite aplicarea unor metode cu un 

pronunţat caracter formativ,  valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), contaminarea şi 

suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o 

însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului; 

-  promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o 

învăţare mai activă şi cu rezultate evidente; acest tip de interactivitate determină identificarea 

subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat , ceea ce duce la transformarea elevului în 

stăpânul propriei transformări şi formări. 

- cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă; 

-  activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios şi o strădanie 

competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e 

facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate; 

-  interacţiunea în grup stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru 

autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare; 

- subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri 

variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. 

- stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe_ gândirea divergentă, gândirea critică, 

gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii;  

- timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în 

grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

- - cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile 

şi deprinderile sociale ale elevilor; 

-interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporesc interesul pentru o temă sau o sarcină 

dată, motivând elevii pentru învăţare; 

- lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, 

strategiile personale de lucru, informaţiile; 

- se reduce la minimum fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 

Deşi învătarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în 

înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile 
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interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi 

colective.  

În același timp, activitatea de învățare prin activitate de grup are o serie de limite care trebuie 

bine evaluate în momentul proiectării didactice:  

1) Slab control asupra cantităţii şi calităţii conținuturilor însușite;  

2)  Cantitate mică şi calitate incertă a cunoştinţelor dobândite de toți membrii grupului;  

3) Dificultăți în pregătirea unei activități de învățare pe grupe – resurse materiale, de spațiu și 

timp; 

4) Eterogenitatea  clasei de elevi și, implicit, a grupelor pe care le formăm, impun o proiectare 

detaliată a activității și o monitorizare atentă a elevilor  

5) Orice diagramă socială a unui colectiv arată că există niște elevi evitați sau nedoriți de 

majoritatea grupului. Motivele sunt variate: probleme intelectuale, ritm lent, agitație continuă, 

personalitate dominantă etc. Deși nu vrem să o recunoaștem, acești copii nu sunt avantajați întotdeauna 

de activitatea în grup. Fie sunt ignorați complet, ceea ce întărește mecanismele de închidere în sine, fie 

sunt jigniți, ceea ce iarăși are consecințe pe termen lung sau scurt. În cursurile de specialitate și 

discursurile psihologilor se spune că fiecare copil are o însușire pozitivă care ar putea fi folosită în 

munca pe echipe, însă realitatea arată că, de foarte multe ori, o problemă cognitivă este asociată cu una 

afectivă și de comportament. Dificultățile de relaționare (datorate de multe ori mediului familial) duc la 

manifestări ciudate, care atrag dificultăți de învățare. La fel, un neîndemânarea, ritmul lent, duc la 

marginalizare, în condițiile în care o activitate este limitată temporal.  

Din aceste perspective, învățarea prin activități de grup se regăsește în teoriile contemporane 

constructiviste 

Constructivismul este o teorie - bazată pe observaţie şi cercetări ştiinţifice - despre modul în care 

oamenii învaţă.  

Curentul care a stat la baza acestei abordări a învăţării este postmodernismul.  

 La nivelul constructivismului, curentul postmodernist aduce o modificare a ideii că locul 

cunoştinţelor se afla în interiorul persoanei.  

Învăţarea şi procesul de construire a sensului sunt procese sociale prin excelenţă, la aceasta 

contribuind activităţile şi instrumentele culturale, de la sistemele de simboluri la limbă şi arte 

(Palincsar, 1998).  

Constructivismul favorizează şi declanşează curiozitatea înnăscută a elevilor privitoare la lumea 

înconjuratoare şi la modul în care fenomenele apar şi funcţionează. 

Învăţarea are la baza interacţiunea dintre procesele cognitive individuale şi cele sociale 

(accentul fiind pus pe procesele sociale). Mecanismele implicate sunt:  

a) conflictul sociocognitiv (bazat în mare parte pe teoria lui Piaget şi a discipolilor).  

• Rolul interacţiunilor sociale este doar de a genera conflictul cognitiv, care generează o stare de 

dezechilibru şi forţează individul să-si modifice schemele existente. 

• Studii care investighează teoria conflictului socio-cognitiv aduc o serie de nuanţări și 

demonstrează importanţa participării active şi influenţa statutului social în cadrul grupului asupra 

beneficiului pe care interacţiunea cu copii de aceeași vârstă o are asupra învăţării.  

• Ei trebuie să fie activ antrenaţi în activitatea de rezolvare de probleme şi să existe o 

interacţiune  verbală între ei. De asemenea dacă diferenţa de expertiză este prea mare copiii tind să 

preia necritic soluţia fără a participa la procesul de construcţie. 

• Natura modificării pe care copiii trebuie să o facă influenţează de asemenea diferenţiat modul 

în care ei beneficiază de pe urma interacţiunilor sociale. Dacă este o modificare de perspectivă, copiii 
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beneficiază mai mult de pe urma interacţiunii cu copii de aceeași vârstă, în timp ce pentru dobândirea 

unei noi deprinderi este mai benefică interacţiunea cu o persoana mai experimentată. 

b)co- construcţia cunoştintelor (internalizarea -având la bază teoria lui Vâgotsky). Funcţionarea 

cognitivă individuală nu este doar derivată din interacţiunea socială, ci este un produs al acestei 

interacţiuni:  

• Dezvoltarea individuală şi funcţionarea mentală superioară îşi au originea în interacţiunile 

sociale. Participarea la activităţi comune de rezolvare de probleme duce la internalizarea efectelor 

activităţii comune asfel încât persoana acumulează noi strategii şi cunoştinţe despre lume şi cultură. În 

acest sens interacţiunile productive sunt cele care orientează instrucţia spre nivelul de ZPD – zona 

proximei dezvoltări (Vagotsky, 1978). 

• Funcţionarea atât în plan social cât şi individual este mediată de simboluri (semne, limba, 

mnemotehnici, scheme, diagrame, produse artistice) care facilitează co-construcţia cunoştintelor şi în 

acelaşi timp sunt mijloace internalizate care vor sta la baza activităţilor individuale ulterioare de 

rezolvare de probleme. 

 • Înţelegerea relaţiei complexe dintre aspectele individuale şi cele sociale trebuie privită din 

perspectiva developmentală (filogenetică, culturală/antorpologică, ontogenetică şi microgenetică). 

• Dependenţa învăţării de contextul sociocultural în care se desfaşoară, separarea individului de 

influenţele sociale este imposibilă. În acest sens şcoala trebuie privită ca un sistem cultural, iar 

şcolarizarea ca un proces cultural (de culturalizare), în care elevii şi profesorii construiesc şi îşi 

internalizează cultura şcolii (Matusov, 1997).  

Principiile teoriei constructiviste se regăsesc în prezent în tendințele de schimbare a relației 

elevului cu școala și cu profesorii: 

Principiul 1. Propune probleme care sunt sau vor fi relevante pentru elevi  
În multe cazuri problema propusă este sau va fi relevantă pentru elevi, iar ei o vor aborda simţind 

relevanţă acesteia pentru viaţa lor.  

Relevanţa poate apare datorită medierii de către profesor. Profesorii pot adauga elemente la 

situaţia de învăţare transformând activitatea într-una relevantă pentru elevi. 

Principiul 2. Structurează  învăţarea în jurul conceptelor esenţiale  
Elevii  sunt încurajaţi să ajungă la înţelegere prin împărţirea întregului în părţi iar profesorul 

trebuie să evite sa înceapă cu părţile pentru a construi un întreg.  

Se pot defini sau găsi "concepte esenţiale" în moduri diferite. Se pot face referiri la standardele 

propuse de ministerul educaţiei. Sau se pot organiza activităţi constructiviste prin exlorarea unor 

evenimente istorice semnificative (Holocaustul) sau opere de căpătâi (opera lui Mozart) pentru a se 

identifica perspective multiple. 

Principiul 3. Conştientizează faptul că punctele de vedere ale elevilor sunt ferestre către 

gândirea acestora  
Natura provocatoare a temelor şi cerinţele de elaborare îi sperie pe mulţi dintre elevii. Elevii din 

clasele tradiţionale care nu pot ghici ce are în minte profesorul când aşteaptă răspunsul corect renunţă 

uşor. Ei a nevoie de  un mediu de învăţare deschis, în care se pun întrebări fără a se judeca. Elevii au 

nevoie de oportunitatea de a elabora şi explica:  

Câteodată, ceea ce simţiţi sau gândiţi despre ceva nu este la fel de important ca întrebarea „de 

ce?”?  

Utilizarea probelor- evidente pentru a prezenta o opinie este foarte  importanta!  

Construirea cunoştintelor necesită nu doar timp pentru reflecţie ci şi timp şi practică pentru 

explicare.  

Multe oportunităţi pentru explicarea a ceea ce fac îi ajută să înţeleaga ceea ce învaţă. 
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Principiul 4. Adaptează curriculumul pentru a se potrivi predispoziţiilor şi dezvoltării elevilor.  
Cei mai mulţi elevi vor găsi realizarea unui scenariu de film sau a unui rezumat legal mai 

angajant şi relevant decât un raport pregătit după un model standard propus de profesor.         

Jocurile de rol constituie de asemenea modalităţi interesante prin care elevii îşi pot prezenta 

materialele. Pe măsură ce elevii se implică în activităţi, profesorul trebuie să monitorizeze percepţiile şi 

modalităţile de învăţare ale acestora.    

Principiul 5. Evaluează învăţarea elevilor în contextul predării  
Se produce o schimbare a evaluării dinspre cât de bună sau slabă este performanţa acestora înspre 

cât de mult şi ce fel de ajutor au nevoie elevii pentru a avea succes.  

Evaluarea autentică apare natural şi rezistă când se desfăşoară într-un context încărcat de 

semnificaţii. 

Evaluarea este legată de probleme şi condiţii autentice cu care se confruntă elevii în viaţa de zi cu 

zi. Testele, în special cele cu răspunsuri scurte, pun întrebări de genul: "Cunoşti acest material?", 

activităţile de evaluare autentice pun întrebarea: "Ce ştii să faci cu acest material?"  

Recomnadăm o serie de strategii pentru a valorifica potenţialul elevilor pentru construirea 

cunoştinţelor   

1. Încurajaţi şi acceptaţi autonomia şi iniţiativa elevilor.  
În acest fel îi veţi motiva să devină responsabili pentru procesul de învăţare. În acelaşi timp 

trebuie să îi îndrumaţi prin crearea de activităţi şi evaluări care să aibă semnificaţie pentru ei.  

2. Utilizaţi date brute şi surse de informare primare, împreună cu materiale fizice şi virtuale 

care pot fi manipulate.  
Stimulaţi descoperirile elevilor furnizându-le materiale, aplicaţii software, etc. În acelaşi timp 

introduceţi şi modalităţi adecvate de colectare şi înregistrare a informaţiilor. Paginile Web sunt surse de 

informaţie din ce în ce mai valoroase, oferă acces elevilor la documentele primare. Se pot consulta aici 

fotografii, mărturii ale martorilor oculari, jurnale şi opere de artă care pot fi încorporate în 

demonstrarea cunoştinţelor.  

3. Când încadraţi activităţile, utilizaţi terminologia cognitivă "clasifică", "analizează", 

"prezice" şi "creează".  
Acest limbaj deschide oportunităţi pentru ca elevii să exlploreze procesul de învăţare. Parcurgei 

activităţile încet şi pas cu pas.  

4. Permiteţi ca răspunsurile elevilor să conducă lecţia, schimbaţi strategiile instrucţionale şi 

modificaţi conţinuturile.    

Nu interpretaţi greşit acest principiu în sensul în care toate lecţiile trebuie să fie populare în 

rândul elevilor. Dar în acelaşi timp trebuie să ţineţi seama de cunoştinţele pe care le au deja elevii 

pentru a va modifica scenariul didactic pe care l-aţi imaginat pentru lecţie.  

5. Cercetaţi modul în care elevii înţeleg conceptele predate înainte de a împărtăşi propriile 

dumneavoastră concepţii.  

6. Încurajaţi elevii să se angajeze în dialog atât cu dumneavoastra cât şi cu colegii.  
Într-o clasă tradiţională dialogul este de obicei descurajat. Profesorul monopolizează de obicei 

comunicarea, iar monologul ia de multe ori forma lecturii. Este indicată organizarea unor activităţi de 

grup pentru a facilita dialogul. Dialogul poate fi extins cu ajutorul instrumentelor electronice: e-mail, 

chat, forum.  

7. Declansaţi investigaţiile elevilor prin interogaţii bine gândite, cu întrebări deschise, 

încurajând elevii să-şi pună întrebări unii altora.  
Este indicat să monitorizaţi activităţile de grup şi sarcinile de editare a unor proiecte pentru a vă 

asigura ca acest dialog apare şi este valorificat. Modelaţi modul în care elevii ar trebui să înveţe unul de 



176 

 

la altul. "Aceasta mă interesează", " Eu văd problema altfel" şi "Poţi să-mi spui mai multe despre 

aceasta" sunt genul de încurajari pentru modelul constructivist.  

8. Incurajaţi elevii să elaboreze răspunsurile iniţiale.  
Scoateţi cât mai mult de la elevi, în special de la cei timizi sau de la cei ale căror prime răspunsuri 

sunt confuze. Utilizând e-mailul şi sistemele de conferinţe pe Internet puteti extinde discuţiile din clasa 

cu rezultate pozitive. Studiile demonstrează existenţa unor discuţii libere, utilizând aceste instrumente, 

care nu sunt alterate de stereotipurile de gen sau rasă. 

9. Angajaţi elevii în experienţe care pot declanşa contradicţii la ipotezele lor iniţiale, apoi 

încurajaţi discuţiile.  
Este o tehnică constructivistă pentru profesorul confruntat cu convingeri adânci înrădăcinate sau 

cu un concept complex pe care doreşte să îl lămurească. Pe măsură ce elevii îşi testează înţelegerea, 

aceştia îşi vor revizui şi adânci cunoaşterea.  

10. Alocaţi un "timp de aşteptare" după ce puneţi întrebări.  
Furnizaţi perioade ample de timp pentru gândire în timpul discuţiilor din clasa. (Apare simultan 

cu a învăţa să dezvoltaţi întrebări care permit mai multe răspunsuri corecte).  

11. Alocaţi elevilor timp pentru a construi relaţii şi a creea metafore.  
Modelaţi modul în care elevii vor construi relatii şi metafore. Puteţi planifica şi realiza întâlniri 

cu autori de texte literare pentru copii chiar poeţi şi scriitor. Astfel, copiii vor cerceta „sursa” de a creea 

metafore   

12. Cultivaţi curiozitatea înnăscută a elevilor prin utilizarea frecventă a modelului tristadial al 

Cercului învăţarii: descoperirea, introducerea conceptului şi aplicarea conceptului.  
Prezentăm, de semenea, câteva linii orientative pentru evaluarea elevilor:  

1. Evaluaţi progresul elevilor examinând demersul gândirii. 

2. Puneţi elevii să-şi documenteze învăţarea cu ajutorul activităţilor de tip jurnal şi activităţile 

care încurajeză reflecţia. 

3. Îndemnaţi elevii să-şi creeze noi medii de învăţare.  

 

Bibliografie:  

1. Cosmovici, A., Iacob, L., coord., „Psihologia şcolară”, Editura POLIROM, București, 1998; 

2. Cozărescu, M., Ştefan, L.,„Psihologia educaţiei, Teorie şi aplicaţie”,  Editura ASE, Bucureşti, 

2004;  

3. Doise, W., Mugny, G. „Psihologie socială şi dezvoltarea cognitivă”,Editura Polirom, Iaşi, 

1998; 

4. Jude, I., “Psihologie şcolară şi optim educaţional, EDP, București, 2002; 

5. Sălăvăstru, D. „Psihologia educaţiei”, suport curs Credis, 2005. 
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EVALUAREA  ELEVULUI PRIN PORTOFOLIUL PERSONAL 

 
Gorgan  M. Alina Claudia, secretar 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

 Portofoliul reprezintă puntea de legătură între educația formală, informală și nonformală, „acul 

indicator” pentru: nivelul de pregătire pe tot traseul educațional, rezultatele deosebite obținute în 

procesul instructiv-educativ, dificultățile de învățare întâmpinate, interesele, pasiunile, aptitudinile 

demonstrate de elev, progresul sau regresul elevului. 

 Potrivit art. 73 din Legea educatiei nationale nr.1 / 2011, art.30 din ORDIN Nr. 3844/2016 din 

24 mai 2016  - Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de 

unitățile de învățământ preuniversitar portofoliul educaţional reprezintă cartea de identitate 

educaţională a elevului şi este elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând 

cu clasa pregătitoare (2012-2013) și se eliberează tuturor elevilor care au absolvit anii şcolari începând 

cu clasa a II-a. 

 El apare menționat ca document școlar în Hotărârea nr. 461 din 30 iunie 2017 privind aprobarea 

conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din 

sistemul național de învățământ preuniversitar. 

  (1) Actele de studii care se eliberează absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar sunt următoarele: 

  a) Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, 

promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învăţământ cu 

frecvenţă seral/frecvenţă redusă; 

  b) Diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial însoţită de foaia matricolă, parte a 

portofoliului educaţional; 

  c) Certificat de calificare profesională nivel 3 însoţit de suplimentul descriptiv Europass; 

  d) Certificat de calificare nivel 4 însoţit de suplimentul descriptiv Europass; 

  e) Certificat de calificare profesională nivel 5 însoţit de suplimentul descriptiv Europass; 

  f) Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului însoţit de foaia matricolă, parte a 

portofoliului educaţional; 

  g) Diplomă de absolvire a liceului însoţită de foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional; 

  h) Diplomă de bacalaureat însoţită de foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional; 

  i) Diplomă de bacalaureat - secţia bilingvă francofonă - însoţită de foaia matricolă, parte a 

portofoliului educaţional. 
Portofoliului educaţional este structurat în 6 capitole: 

I. Date de identificare (se completează de către secretarul unității de învățământ cu datele de 

identificare ale unității emitente și datele personale ale elevului ); 

II. Studii/ educație (se completează de către secretarul unității de învățământ  ); 

III. Calificarea (se completează de către secretarul unității de învățământ  ); 

IV. Calificarea/competențele dobândite; 

V. Alte aptitudini/ competențele dobândite în timpul pregătirii, recunoscute sau nu, printr-un act 

de studiu; 

VI.  Alte informații. 

 

 



178 

 

Ce conţine portofoliul educaţional 
Portofoliul educaţional va conţine o serie de documente, după cum urmează (art. 73 - 77 din  

Legea educatiei nationale nr.1 / 2011): 

- La finalul clasei pregătitoare: 
 un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a 

comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare ale elevului, întocmit de 

către cadrul didactic. 

- La finalul clasei a II-a: 
 rezultatele evaluării competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Pe baza acestor 

rezultate, cadrul didactic va elabora planuri individualizate de învăţare pentru fiecare elev în parte, 

care se comunică şi părinţilor; 

 planul individualizat de învăţare. 

- La finalul clasei a VI-a: 
 rezultatele evaluării elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, 

matematică şi ştiinţe; 

 planul individualizat de învăţare elaborat de cadrele didactice, în urma analizei rezultatelor 

evaluării. 

- La finalul clasei a IX-a: 
 rezultatele evaluării naţionale a elevilor, prin 5 probe (şase pentru cei care învaţă în limba 

maternă): 

1. probă scrisă la limba şi literatura română; 

2. probă scrisă la limba maternă; 

3. probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe; 

4. probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională; 

5. probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului; 

6.  probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul 

anului. 

 planul individualizat de învăţare, elaborat pe baza rezultatelor obţinute în cadrul evaluării 

naţionale; 

 diploma de absolvire a învăţământului gimnazial; 

 foaia matricolă. 

- La finalul clasei a XII-a: 
 diploma de absolvire a învăţământului liceal; 

 foaia matricolă. 

De asemenea, portofoliul educaţional va cuprinde şi: 

 diplomele obţinute în urma participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte; 

 produsele sau rezultatele ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi 

informale. 

Avantaje:  

Portofoliul educaţional  

 este o metodă de evaluare eficientă a elevilor 

• aduce în prim plan interesele elevilor, preferinţele şi abilităţile lor specifice perioadei 

achiziţiilor fundamentale în care se află. 

• este un produs atât de complex, încât va fi permanent deschis, gata să se reorganizeze în 

conformitate cu traseul instructiv-educativ parcurs de elev şi desfăşurat de cadrul didactic 
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Secțiunea nr. 4 

 

ABORDARE INTEGRATĂ 
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Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării 

           

   Prof înv .primar, Dăscălașu Mariana  

Școala Gimnazială ,, Tudor Arghezi ” Năvodari , jud. Constanța 

Înv. Suță Maria  

Școala Gimnazială ,, Tudor Arghezi ” Năvodari , jud. Constanța 

 

 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea și organizarea didactică a diferitelor conținuturi 

din domenii ale cunoașterii, astfel încât să se asigură că elevul achiziționează o imagine coerentă, 

unitară despre lumea reală.  

Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiuni semnificative între teme sau competențe, 

care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competențe au o 

puternică legătură cu viața cotidiană a elevilor și îți propun, direct sau indirect, să contribui la formarea 

unor valori și atitudini. 

Elevii acumulează în procesul instructiv- educativ  un ansamblu de cunoştinţe, deprinderi, 

atitudini. Pentru a-i sprijini în identificarea legăturilor între ideile şi procesele dintr-un singur domeniu, 

dar şi a celor între ideile şi procesele din domenii diferite, precum şi din lumea exterioară şcolii se 

impune activități didactice integrate.  

Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea cadrului 

didactic pentru integrarea conținuturilor, stabilirea modalităților de evaluare a performanțelor 

individuale, mai ales în situația învățării prin cooperare, acordarea corectă a proiectelor și abordării pe 

teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a conținuturilor școlare, prin integrarea 

conținuturilor, cu toate avantajele sale, și-a dovedit însă și propriile dificultăți și limite. Astfel demersul 

didactic trebuie să fie unul creativ, complex pentru a-i stimula pe elevi în vederea descoperirii unui 

conținut din perspectiva mai multor discipline. Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să 

observe, să-și exprime ideile, să interpreteze date.  

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. Elevii 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. 

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:  
1. Cristici Valeria , Marin Tudor , Cioacă Olivia , Iordan Irina – Ghidul învăţătorului , pentru 

învăţământ primar , Ed. Petrion , Bucureşti , 2002. pag. 11- 14 
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                    Data : 12 . 05. 2017 

                 Clasa Pregătitoare A 

                 Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnazială,, Tudor Arghezi ’’ 

                 Propunător  : Dăscălaşu Mariana  

                 Aria curriculară : Consiliere și orientare  

                 Disciplina : Dezvoltare personală 

                 Unitatea de învăţare : În grădină        

                 Subiectul : Norme de îngrijire a plantelor  

                 Tipul lecţiei : Transmitere de noi cunoştinţe  

             COMPETENŢE SPECIFICE: 

              1.1   Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare; 

              2.2  Aplicarea unor deprinderi de comportament moral – civic în contexte familiare .  

            OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

      a)  Cognitive  :  O1 : să identifice anumite norme de îngijire a plantelor. 

                           O2 : să  selecteze uneletele necesare pentru grădinărit ; 

                                 O3  : să descrie anumite acţiuni care sunt dăunătoare plantelor                                

                                O4 :  să alcătuiască propoziţii după imaginea obţinută din piesele de puzzle. 

       b)  Psihomotorii : OPM  : să execute mişcări specifice a trei unelte de grădinărit . 

             c )  Afective   :   OA1  : stimularea interesului pentru îngrijirea şi ocrotirea mediului 

înconjurător. 

    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  

   4) Metode de acţiune simulată  -  jocul didactic ; 

   5) Metode activ –participatice – jurnalul cu dublă intrare  

         Mijloace de învăţământ :  

    - informativ – demonstrative :    planşe, Piese puzzle, floricele, jucării din plastic : lopăţică , 

greblă, stropitoare. 

  -  de exersare şi formare a deprinderilor fişe de lucru 

  -  de evaluare - stimulente. 

       Forme de organizare :    frontal, individual, 

       Forme de evaluare : aprecieri verbale, expoziţia , observarea comportamentului elevilor,  

          Resurse : Umane : 25 elevi ; 

                            Timp : 45 minute . 

            Bibliografie :  

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării  -     Programa şcolară, clasa Pregătitoare, Bucureşti , 2012;  

2. Miron Ionescu, Ioan Radu -      Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 

3. Stan Lucian, Dorobanţu Ecaterina -    Ghid metodologic – Abilităţi practice, clasele I- IV , Ed. 

Aramis, 2002 
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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. 

Activitate 
introductivă 

  
1’ 

- Se asigură un climat favorabil începerii activităţii.     

 

2. 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor  

  

6’ 

 Pe o coală sunt desenate 6 pătrate .  
- Ce forme geometrice sunt acestea ? Câte sunt ? 
În fiecare pătrat vom lipi câte o literă pentru a 
obţine cuvântul cheie al zilei de azi . Câte un copil va 
extrage câte un jeton – floricică. Pe o parte este 
scrisă o cifră de la 1 la 6 , iar pe cealaltă cifră este 
scrisă câte o literă ce formează cuvântul Natură. 
Elevii vor ordona jetoanele crescător de la stânga la 
dreapta , apoi citesc cuvântul obţinut.  
- Care sunt activităţile voastre  preferate 
desfăşurate în natură?  

 Elevii vor nota  în casetă cifra 
 corespunzătoare , în ordine crescătoare a fiecărei 
părţi a plantei. 

 

Explicaţia  

Exerciţiul  

Planşă 

 

 

Jetoane 

floricele   

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Verificare 

orală  

 

3. 

 

Captarea atenţiei  

  

2’ 

 Se va realiza printr-o ghicitoare (C.L.R) 
Urecheat e şi-i fricos, 
Dar e tare norocos. 
Noroc are de picioare. 
Când primejdia e mare, 
Fuge iute pe imaş, 
Urecheatul ... iepuraş  

 
 

Explicaţia  
Conversaţia 

 
 

Planşă 

 
 

Frontal  
 Individual   
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4. 

 

Anunţarea temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 2’  Iepuraşului îi place foarte mult în  

grădină . Astăzi vă propune să observăm cum sunt 

îngrijite plantele , cum trebuie să ne comportăm faţă de 

acestea şi care sunt uneltele necesare pentru grădinărit. 

  

Conversaţia 

 

 

  

 

Frontal 

 

5.   

 

Dirijarea învăţării  

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

 

 

20’ 

 Observarea unei imagini . Discuţii pe 
marginea imaginii  

- Ce observaţi în imagine? 
- Care este anotimpul prezentat ? 
- Câţi copii sunt în imagine ? 
- Ce fac aceştia ? 
- Cum au ei grijă de elementele din natură. 

 Iepuraşul va pregătit o altă surpriză. 
- Va trebui să identificăm uneltele necesare 
grădinarului în grădină.  
 - Elevii vor  extrage  jetoane cu imagini şi vor lipi pe 
o planşă . Se va aminti rolul fiecărei unelte. 
- Elevii vor execută anumite mişcări de mânuire a 
unor unelte de grădinărit : greblă, lopată , 
stropitoare . 

 Iepuraşul ne prezintă o altă 
surpriză . El a identificat şi alte comportamente ale 
copiilor în natură . Vă rog să observaţi imaginile. 

 Discuţii pe marginea unor imaginii. 
- Prima imagine : un copil se dă în leagănul prins de 
o ramură a unui copac. 
- În a doua imagine : un copil calcă pe flori. 
În a treia imagine : un copil rupe o creangă din 
copac. 
Elevii vor  identifica acţiunile dăunătoare plantelor şi 
modul cum ar trebui să ne comportăm faţă de 
acestea. 

Explicaţia  
Conversaţia 

 
 
 

 
 
 
Explicaţia 
 
Joc didactic  

 
 

Explicaţia  
 
 
 

 

 

 

 

Explicaţia  
 
 
 
 
Conversaţia 

 

 

 

Planşe   
 

 

 

Jetoane cu 
imagini  

 
 

Jucării de 
plastic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini  
 
 

 
 

Frontal 
Individual 

 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 

Individual  
 
 
 
 
 

 
 
 

Frontal 

 

Verificare  

orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  
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6. 

 
 

Obţinerea 
performanţei  

 
 

O4 

 
8’ 

 Realizarea unui puzzle din  
piese, pe care sunt reprezentate activităţi 
desfăşurate în natură. 
 
Fiecare grupă va primi un plic cu piese de 
puzzle şi o coală albă , pe care elevii vor lipi 
piesele astfel încât să obţină imaginea corectă. 
Apoi  vor  alcătui propoziţii după imagine.  

 

 Elevii vor primi o fişă de lucru. (anexa 
1 ) 

 

 
 

Joc didactic  
 
 
 
 
 

 
Jurnalul cu 

dublă intrare 
Exerciţiul  

 
Piese puzzle 

 
 
 
 
 

 
 

Fişe de lucru  

 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 

Individual   

 
 

Observarea 
sistematică  

 
Expoziţia  

 

7. 

 
Aprecieri finale   

  
1’ 

 

 Voi face aprecieri verbale şi voi acorda 
stimulente elevilor 

 

 
 

Explicaţia  
Conversaţia 

 
 

Stimulente 

 
 

Frontal  
 Individual   

 

 

Activitate recreativă :  5 minute - . M.M  ,, Jocul iepuraşii şi grădinarul ‘’ 
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  Colorează trei elemente din natură                                                              Realizează corespondenţa dintre  

                                                                                                                                        literă   şi  imagine   

 

                                                                                                                       

                                                                                                        

 

                                                                                                      R                         F                         G 
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JOCUL  

 
 
Iepuraşii şi grădinarul  
 
 
Regulile jocului : 

 Unul dintre copii ca avea rolul de grădinar 

 Ceilalţi au rolul de iepuraşi şi sunt aşezaţi în afara covorului 
La un semnal , iepuraşii  vor rosti versurile : 
          Grădinarul e la masă  
           Hai la salată gustoasă! 
Iepuraşii vor sări  în grădină , pe covoraş şi vor culege  frunze de salată. 
 
Când le voi rosti versurile ,, Toţi spre casă alergaţi  
                                              De grădinar să scăpaţi ‘’, iepuraşii se vor opri din cules şi vor ieşi  de pe covoraş. Iepuraşul prins de grădinar va primi rolul 
de acestuia , de grădinar.  
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ABORDAREA DE TIP INTEGRAT A CONȚINUTURILOR ÎNVĂȚĂRII 

 

Inst. Nicolescu Mihaela Elena,  

Şcoala Gimnazială ,,Spectrum” Constanţa 

 

 

Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon afirmă că: ,,nu este 

nimic mai dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într-adevăr om”. 

În această perioadă asistăm la dezvoltarea unei noi abordări educaţionale, care determină 

organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de 

necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului de astăzi. 

În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de diferenţiere, 

când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente în învăţământ, tendinţei de diferenţiere 

încearcă să i se opună tendinţa de integrare. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea 

cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. 

Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi 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 cunoştinţele dobândite. 

Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe, atitudini şi 

valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită modalitate de 

organizare şi planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât să 

răspundă nevoilor de dezvoltare a elevilor. 

Evoluţia practicii pedagogice contemporane cunoaşte o dinamică importantă. La noi în ţară, s-

a propus un astfel de curriculum integrat pentru prima dată în anul 2008, la grădiniţă, iar în anul 

2012 pentru clasele pregătitoare, întâi şi a doua. Integrarea curriculară îşi manifestă beneficiile la 

clasele pre-primare şi primare şi se datorează atât particularităţilor de învăţare a copiilor, cât şi 

modului de organizare a predării. 

Beneficiile abordării curriculum-ului de tip integrat 

  Hrăneşte şi refortifică abilităţile şi cunoştinţele învăţate într-o arie de studiu şi le utilizează în 

alta; 

  Conferă elevilor experienţe academice din ce în ce mai bogate extinzând contextul şi 

aplicabilitatea deprinderilor şi informaţiilor lor; 

  Eficientizează utilizarea timpului de învăţare pentru cunoştinţele, competenţele dintr-o arie 

spre a fi utilizate ca suport în alta. 

În locul coincidenţelor dintre obiectul de învăţământ şi disciplina ştiinţifică, se optează pentru 

„câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline. 

Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită faptului că 

răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi în predarea integrată s-au făcut 

în învăţământul preşcolar şi primar, dar şi în cel gimnazial şi liceal. 

Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu 

societatea, cultura, tehnologia. Cu toate acestea, se întâmpină o serie de dificultăţi, ce ţin în primul 

rând de schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, înlăturarea comodităţii, a inerţiei. 

În predarea-învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar, este din ce în ce mai 

prezentă tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. În dilema predării pe 

discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării conţinuturilor în „câmpuri cognitive integrate” 

care transced graniţele dintre discipline, a învins, se pare, cea de-a doua variantă. 

Argumente ale predării integrate: 

  Angajarea responsabilă a elevilor în procesul învăţării; 

  Încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative 
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ale sarcinilor de învăţare în grup prin colaborare; 

  Transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea 

funcţiei sale de ,,furnizor de informaţii”. 

Argumente ale integrării: 

  La nivelul unor programe pentru învăţământul preuniversitar se operează cu „teme”, cu 

„orientări tematice” de fapt, care semnifică faptul că profesorul are o anumită libertate de a alege 

sau de a propune conţinuturi. 

  Însă, această organizare a conţinuturilor are şi propriile... 

  Dificultăţi şi limite:   

 Dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-o asemenea manieră. Sistemul 

de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din România este predominant axat pe predarea 

pe discipline, în funcţie de specializarea de pe diploma de absolvire a facultăţii;  

 Imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate;  

 Lipsa de tradiţie pedagogică a integrării; 

 Opoziţia latentă sau activă a cadrelor didactice privind tendinţele integratoare. 

Niveluri ale integrării conţinuturilor 

Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergenţe între elemente, 

precum: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte. 

  Din acest punct de vedere, literatura de specialitate identifică următoarele posibilităţi: 

 Integrare intradisciplinară; 

 Integrare multidisciplinară; 

 Integrare pluridisciplinară; 

 Integrare interdisciplinară; 

 Integrare transdisciplinară. 

Organizarea şi predarea intradisciplinară a conţinuturilor au reprezentat şi reprezintă încă 

axele curriculum-ului tradiţional. În acelaşi timp se constituie în „operaţia care presupune a conjuga 

două sau mai multe conţinuturi interdependente aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea 

rezolvării unei probleme, studierii unei teme sau dezvoltării abilităţilor”. 

Integrarea intradisciplinară se realizează prin inserţia unui fragment în structura unei 

discipline pentru a clarifica o temă sau prin armonizarea unor fragmente în cadrul unei discipline, 

pentru rezolvarea unei probleme sau dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini. 

Intradisciplinaritatea are în vedere: 

 Integrarea la nivelul conţinuturilor; 

 Integrarea la nivelul deprinderilor şi competenţelor. Aceasta se poate realiza: 

 pe orizontală, între conţinuturi şi competenţe ale disciplinei la acelaşi nivel de studiu; 

 pe verticală, între conţinuturi şi competenţe de la niveluri diferite de studiu. 

De exemplu, dezvoltarea capacităţii elevilor de a rezolva exerciţii cu şi fără paranteze nu 

poate fi efectuată fără însuşirea ordinei efectuării operaţiilor care, la rândul său, are la bază o bună 

cunoaştere a algoritmilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu şi fără 

trecere peste ordin, cât şi a operaţiilor de înmulţire şi împărţire a numerelor formate dintr-una sau 

mai multe cifre. 

Un alt exemplu, poate, mai edificator, este că însuşirea citit-scrisului nu poate fi realizată fără 

o foarte bună dezvoltare a auzului fonematic prin aplicarea binecunoscutei metode fonetice, 

analitico-sintetice, cât şi prin dezvoltarea capacităţii de a scrie grafismele. 

Avantaje şi dezavantaje ale organizării şi predării intradisciplinare 

Avantaje: 

 Justificarea pedagogică a acestui mod de abordare a conţinuturilor constă în aceea că ea 

oferă un mod direct, atât profesorului, cât şi elevului, o structură care respectă ierarhia cunoştinţelor 

anterior dobândite; 

 Este securizantă: pe măsură ce avansează în cunoştinţe şi competenţe, elevul îşi dă seama 

de drumul pe care l-a parcurs. 
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Dezavantaje: 

 Transferul orizontal de la o disciplină la alta al celor ce învaţă se produce puţin şi, de 

regulă, la elevii cei mai dotaţi; 

 Perspectiva intradisciplinară a condus la paradoxul „enciclopedist specializat”, care închide 

elevul şi profesorul într-o tranşee pe care şi-o sapă ei înşişi, care îi izolează din ce în ce mai mult, pe 

măsură ce o adâncesc; 

 În devotamentul său pentru disciplină, cadrul didactic tinde să treacă în planul doi obiectul 

prioritar al educaţiei: elevul. 

Pluridisciplinaritatea 

Este definită ca juxtapunere a disciplinelor mai mult sau mai puţin înrudite. Fiecare disciplină 

este studiată în funcţie de o sinteză finală de studiat. 

Perspectiva pluridisciplinară este o perspectivă tematică. Este „pedagogia centrelor de 

interes”, lansată de Decroly. Predarea în maniera pluridisciplinară porneşte de la o temă, o situaţie 

sau o problemă care ţine de mai multe discipline în acelaşi timp. 

Astfel, la clasa a IV-a, o temă precum „Iarna” se regăseşte în cadrul mai multor discipline. 

Unităţile de învăţare care o integrează ar fi următoarele: 

 Limba română- „Baba Iarna intră-n sat”; 

 Ştiinţe – „Fenomene ale naturii“; 

 Abilităţi practice - „Activităţi cu materiale sintetice (hârtia)“. 

Scopul lecţiilor care abordează această temă poate fi aprofundarea cunoştinţelor despre 

anotimpul iarna prin formarea de atitudini pozitive faţă de mediu şi protejarea acestuia şi cultivarea 

dragostei pentru tradiţii şi obiceiuri. 

Specialiştii în domeniul integrării conţinuturilor afirmă că acest tip de abordare poate fi 

comparată cu derularea unei discuţii în care fiecare dintre parteneri îşi exprimă punctul de vedere. 

Această metodă face ca diverse discipline să analizeze aceeaşi problematică, fără să se ajungă 

la sinteze comune şi la puncte de vedere comune; răspunsurile date pun în evidenţă multiplele faţete 

ale aceleiaşi teme sau probleme. 

Avantaje şi dezavantaje ale pluridisciplinarităţii 

Avantaje: 

 Situează un fenomen sau un concept în globalitatea sa, în toate relaţiile sale; 

 Din perspectiva educaţiei permanente, predarea pluridisciplinară fundamentează 

învăţământul pe realitate şi pe problemele ei. Legătura şcolii cu viaţa socială este mai motivantă 

pentru elev; 

 Reduce compartimentarea cunoaşterii şi a conţinuturilor în funcţie de domeniul din care 

fac parte; 

 Asigură un transfer mai bun al cunoştinţelor în situaţii noi. 

Dezavantaje: 

 Riscul superficialităţii în învăţare este mare; 

 Nu se asigură progresia de la cunoscut la necunoscut, ca în cazul studiului disciplinelor în 

manieră tradiţională; 

 Se sacrifică rigoarea şi profunzimea în favoarea unei simplificări excesive. 

Interdisciplinaritatea 

Este definită ca „interacţiune existentă între două sau mai multe discipline, care să poată să 

meargă de la simpla comunicare de idei, până la integrarea conceptelor fundamentale privind 

epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării”. 

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă 

regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare în 

perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. 

Acţiunea de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului 

educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii 

specifice unui învăţământ modern. 
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Avantaje şi dezavantaje ale interdisciplinarităţii 

Avantaje: 

 Conceptele şi organizarea conţinutului din această perspectivă favorizează transferul şi, 

prin urmare, rezolvarea de probleme noi, permit o vedere mai generală şi o decompartimentare a 

cunoaşterii umane; 

 Această optică constituie o abordare economică din punctul de vedere al raportului dintre 

cantitatea de informaţie şi volumul de învăţare; 

 Realizează conexiuni între discipline, punând în evidenţă coeziunea, unitatea, globalitatea 

temei sau a problemei de studiat. 

Dezavantaje: 

 Tratarea interdisciplinară trebuie să evite tendinţa de generalizare abuzivă, de însuşire a 

unor cunoştinţe şi deprinderi dezlânate; 

 Perspectiva interdisciplinară realizată la nivel de grupe de discipline conexe sau concepută 

sub o formă şi mai radicală nu implică abandonarea noţiunii de disciplină. 

 Concret, matematica se poate asocia cu specii literare cunoscute copiilor, cum ar fi 

ghicitorile sau diferite strofe care presupun efectuarea unor calcule mintale şi care, în acelaşi timp, 

binedispun, activizează şi-i motivează pe elevi în activităţile propuse. 

 De asemenea, subiecte din cadrul disciplinei ştiinţe, precum Animalele sălbatice şi 

domestice oferă multe ocazii de a include diferite texte literare asociate vieţuitoarelor. 

Multidisciplinaritatea 

Este forma cea mai puţin dezvoltată de întrepătrundere a disciplinelor, constând numai în 

alăturarea anumitor elemente ale diverselor discipline, evidenţiind aspectele lor comune. 

Acest mod de abordare presupune predarea conţinuturilor care aparţin unei discipline şcolare 

prin modalităţi specifice fiecăriu domeniu, făcând însă apel la virtuţile argumentative şi persuasive 

ale altor discipline; 

Există două moduri de integrare în funcţie de tipul disciplinelor: 

 Integrarea complementară, când corelaţiile se realizează între discipline înrudite, 

complementare; 

 Integrarea paralelă, când corelarea se face între discipline din grupe diferite. 

Un exemplu ar putea fi reprezentat de abordarea temei Omul atât din perspectiva creaţionistă, 

cât şi din cea evoluţionistă, adaptând, desigur, informaţiile la caracteristicile de vârstă ale elevilor 

Avantaje şi dezavantaje ale multidisciplinarităţii 

Avantaje: 

 Confortul cadrelor didactice, care nu îşi simt domeniul ameninţat;  

 Realizarea de planificări corelate între discipline; 

 Realizarea de către elevi a unor legături între conţinuturile diverselor discipline;  

 Explicarea unor teme sau probleme ce nu pot fi lămurite în cadrul unei singure 

discipline; 

Dezavantaje: 

Unele teme sau probleme din lumea reală necesită un efort conjugat pentru a fi rezolvat. 

Transdisciplinaritatea 

Întrepătrunderea disciplinelor şi coordonarea cercetării pot sfârşi prin adoptarea aceluiaşi 

ansamblu de concepte fundamentale sau elemente metodice generale, adică un nou domeniu de 

cunoaştere sau o nouă disciplină. 

Acest tip de abordare tinde către o fuziune a cunoştinţelor specifice diferitelor discipline, la 

descoperirea unor noi câmpuri de investigaţie, la conceperea unor noi programe de cercetare. 

Considerându-se că deschide calea către atingerea unui nivel superior al cunoaşterii, 

transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de „noua viziune asupra lumii”, fiind capabilă să 

conducă la înţelegerea, soluţionarea multiplelor probleme complexe şi provocări ale lumii actuale. 

Cel mai concludent exemplu este acela că Planul cadru este structurat pe cele şapte arii 

curriculare, care exprimă intenţia evidentă de a găsi soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Ariile 

curriculare reprezintă grupaje de discipline ce au în comun anumite conţinuturi şi obiective de 

formare. Între cele şapte arii curriculare există un echilibru dinamic. Raportul dintre acestea se  
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modifică în funcţie de vârsta celor care învaţă şi de specificul ciclurilor curriculare. 

Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale 

unei învăţări autentice-eficiente sunt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 

 Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat; 

 Strategiile de predare/ învăţare integrată, precum şi nivelurile la care acestea se realizează 

sunt condiţionate de o multitudine de factori, de natură obiectivă şi subiectivă; 

Aceste modalităţi de integrare au avantaje, dar şi dezavantaje; 

 În dorinţa noastră de a fi moderni, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, deoarece 

echilibrul dintre extreme (diferenţiere pe discipline vs integrare totală) se pare că este soluţia cea 

mai eficientă; 

 Abordarea integrată a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări educaţionale, pe 

care numeroase cadre didactice au transformat-o de-a lungul timpului din premisă educaţională în 

demers educativ utilizat în mod frecvent în practica de zi cu zi; 

 Considerăm că activităţile integrate sunt de o reală importanţă în eficienţa actului didactic, 

totuşi, suntem de părere că nu trebuie făcută o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele 

integrate, în sensul că izolându-le şi organizând procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de 

activitate sau altul, nu vom obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care în planificarea activităţii 

pedagogice încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri de activităţi; 

Cadrului didactic îi revine rolul de a se orienta spre folosirea celor mai eficiente căi şi metode, 

indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia 

tradiţională. În acelaşi timp, cadrul didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea 

conţinuturilor şi stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările 

comunităţii.
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„Când încercăm să alegem ceva de la sine, aflăm că este fixat de orice altceva din univers.” 

(Muir, 1911, p. 35). 

„Există cu adevărat o necesitate de a dezvolta curriculumul integrat sau este doar o altă modă 

trecătoare? Această întrebare merită să fie examinată cu atenție. Trăim într-o lume globală 

caracterizată de tot mai multe schimbări, avansarea tehnologiei, o explozie a cunoașterii, realități 

economice și sociale și, posibil, o catastrofă ecologică iminentă. Sistemul de învățământ pare a fi 

constant atacat. Criticii pretind că elevii renunță la școală într-o rată alarmantă. Aceia care rămân în 

școală nu se descurcă destul de bine pentru a fi capabili să concureze într-o economie globală și să 

mențină un standard de viață ridicat.” (Drake, 1993, p. 233-234)  

„Eforturile de a integra curriculumul au o lungă istorie. Stack (1961) a urmărit antecedentele 

filosofice și psihologice ale curriculumului nucleu încă din scrierile lui Herbert Spencer (1820 – 

1903).  

Harville (1954) a menționat tendințele în educație, psihologie și antropologie. Fraley (1978) a 

descris activitatea lui Hollis Caswell și a lui Harold Alberty în ceea ce privește integrarea 

curriculumului nucleu. În vasta lor activitate asupra curriculumului nucleu, Faunce și Bossing 

(1958) au înfățișat o varietate de reforme naționale ale curriculumului între anii 1930 și 1940. Cea 

mai importantă dintre acestea, învățământul progresiv, includea un puternic accent pe elev, abordări 

integrate ale educației, de obicei sub numele de curriculum nucleu (Vars, 1972).  

Conceptul evolutiv al curriculumului nucleu a fost testat în celebrul Studiu de opt ani al 

Asociației de Învățământ Progresiv (Aiken, 1942). De atunci, peste 80 de studii normative sau 

comparative au fost au fost efectuate asupra eficacității programelor integrate (Asociația Națională 

pentru Curriculum Nucleu, 1984). În aproape fiecare caz, elevii din diverse programe integrate/ 

interdisciplinare au răspuns la fel de bine sau mai bine la testele standard de achiziții decât elevii 

înscriși în tematica separată, obișnuită.” (Vars, 1991, p. 14)   

„Astăzi unii oameni critică profesorii pentru că nu predau în mod adecvat unele abilități de 

bază; alții susțin faptul că abilitățile de bază de care au nevoie elevii pentru sec. XXI nu sunt 

aceleași pe care le predăm acum. Componenta cunoașterii, practic a fiecărei arii tematice, se 

proliferează cu o rată tot mai mare. Paradoxal, pe măsură ce ariile tematice devin supraîncărcate, un 

număr surprinzător de suprapuneri au loc în clase. Educatorii sunt prinși într-o dilemă. Integrarea 

reducând suprapunerea atât a abilităților cât și a conținutului, începe să ne permită să predăm mai 

mult. De asemenea, ne oferă o nouă perspectivă asupra a ceea ce constituie abilitățile de bază.” 

(Drake, Susan, „Planning Integrated Curriculum”, 1993, p. 234)      

Pentru a încerca să definim curriculumul integrat este necesar să avem în vedere termeni 

conecși: predarea interdisciplinară, predarea sinergică.  

„O definiție de bază este dată de Humphreys (1981): ‹‹un studiu integrat este unul în care 

copiii explorează în linii mari cunoașterea în diverse teme legate de anumite aspecte ale mediului 

înconjurător.›› (Humphreys, Post, and Ellis, 1981, p. 11) El vede legături între disciplinele 

umaniste, arta comunicării, științele naturii, studii sociale, muzică și artă. Aptitudinile și 

cunoștințele sunt dezvoltate și aplicate într-un domeniu mai mare de studiu. 

Shoemaker (1989) definește un curriculum integrat ca „educația organizată în așa fel încât să 

treacă peste barierele subiectului în cauză, aducând împreună aspecte variate ale curriculumului în 

asocieri pline de înțeles pentru a se concentra asupra domeniilor largi de studiu. Se referă la predare 
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și învățare într-un mod holistic și reflectă lumea reală, care este interactivă.” (Shoemaker, 1989,     

p. 5) 

Definiția lui Dressel (1958) merge dincolo de conectarea domeniilor, la crearea de noi modele 

de înțelegere a lumii: ‹‹În curriculumul integrat, experiențele de învățare planificate nu doar 

înzestrează elevii cu o viziune unificată a cunoștințelor deținute de obicei (învățând modele, sisteme 

și structuri ale culturii), ci motivându-le și dezvoltându-le, de asemenea, puterea de a percepe noi 

relații și astfel să creeze noi modele, sisteme și structuri.›› (Dressel, 1958, p. 3-25) 

Un alt termen care este adesea folosit, sinonim curriculumului integrat, este curriculumul 

interdisciplinar. Acesta este definit în „Dictionary of Education” ca ‹‹o organizare curriculară care 

trece peste barierele subiectului în cauză, axându-se asupra problemelor de viață globale sau ale 

ariilor largi de studiu, și reunește segmente variate ale curriculumului într-o asociere semnificativă. 

›› (Good, 1973) Similaritatea între această definiție și acelea ale curriculumului integrat este clară. 

Jacobs (1989) definește interdisciplinaritatea ca ‹‹o viziune a cunoașterii și o abordare curriculară 

care aplică în mod conștient metodologie și limbaj din mai mult de o disciplină pentru a examina o 

temă centrală, un aspect, o problemă, un subiect sau o experiență.›› (1989, p.8)” (Lake, 2001,      

p.p. 189-190) 

„Aceste definiții sprijină ideea conform căreia curriculumul integrat este o abordare 

educațională care pregătește copilul pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Există o credință 

puternică printre aceia care susțin integrarea curriculară, precum că un proces de dezvoltare a 

abilităților necesare vieții din sec. XXI, mai degrabă decât discret, a compartimentat subiectul în 

cauză. În general, toate definițiile curriculumului integrat sau interdisciplinar includ: o combinație 

de teme, un accent pe proiecte, surse care merg dincolo de manuale, relații între concepte, unități 

tematice ca și principii organizatorice, orare flexibile, grupuri flexibile de elevi” (Lake, 2001, p.p. 

190-191) 

„În acest cadru există diferite niveluri de integrare, ilustrate de Palmer (1991, p. 59), care 

descrie următoarele practici: 

 Dezvoltarea sub-obiectivelor intercurriculare în cadrul unui ghid curricular dat 

 Dezvoltarea unor modele de lecții care includ activități cros-curriculare și evaluări 

 Dezvoltarea activităților de ameliorare și dezvoltare cu o concentrare cross-curriculară 

incluzând sugestii pentru „contacte” cross-curriculare după fiecare obiectiv 

 Dezvoltarea activităților de evaluare care sunt de natură cross-curriculară 

 Includerea unor eșantioane de mecanisme de planificare în toate ghidurile curriculare.” 

(Lake, 2001, p. 190) 

„Mai mulți autori au trecut de la o singură definiție a curriculumului integrat la un continuum 

al integrării.” (Lake, 2001, p. 191) 

„Cele zece viziuni ale lui Fogarty și Stoehr (1995) pentru integrarea curriculumului sunt cel 

mai frecvent folosite planuri în acest domeniu. Acestea definesc diferite tipuri de exemple de 

integrare și configurații variate pentru proiectarea curriculumului integrat. Pentru profesor, echipa 

de predare sau întregul personal, modelele sunt un mijloc de evaluare a practicii actuale, de trasare a 

unui curs de acțiune pentru viitoarea integrare și de evaluare a unei noi clase sau unități.” (Merickel, 

2001, p. 183) 

„Prima formă: în cadrul unei singure discipline 

                   

      Fragmentat  

        Metodologia fragmentată este un proiect de curriculum tradițional care separă temele și 

cursurile în discipline distincte. În acest model cursurile sunt separate în arii de studiu tradiționale: 

matematică, științe, studii sociale, arte, etc. Fiecare arie este definită printr-o disciplină de studiu 

independentă. La nivelurile mediu, secundar și post-secundar aceste cursuri sunt în general predate 

de către diferiți profesori, în locații sau săli diferite, iar elevii, de obicei, se mută dintr-o clasă în 
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alta. În ciuda fragmentării acestei metodologii, integrarea poate începe listând și aranjând temele, 

noțiunile și abilitățile până la organizarea sistematică a priorităților în cadrul fiecărei teme.  

Avantaje – o vedere clară și discretă a disciplinei.  

Dezavantaje – conexiunile nu sunt clare pentru elevi; mai puțin transfer al învățării.              

 

        Conectat 

        O metodologie conectată se axează pe detalii, subtilități și interconectări în cadrul unei 

discipline individuale (de exemplu, de la o temă la alta, de la o abilitate la alta sau de la o noțiune la 

alta) ceea ce face ca această metodologie să fie o formă simplă de integrare. Pentru a o face efectiv 

o metodologie de integrare, este recomandat ca profesorul să asiste elevii la asocierea unei zile de 

activitate sau a unui semestru de activitate și idei, cu cele care urmează. Este important pentru 

conceptul de integrare ca această metodologie să relaționeze ideile în mod direct în cadrul unei 

discipline. Profesorii îi ajută pe elevi să realizeze conexiuni determinând în mod explicit legături 

între teme, abilități și noțiuni.  

Avantaje – conceptele cheie sunt legate, ceea ce duce la revizuirea, reconceptualizarea și 

asimilarea ideilor în cadrul unei discipline.  

Dezavantaje – disciplinele nu sunt legate; concentrarea conținutului rămâne în cadrul 

disciplinei. 

                 

       Concentric 

       Integrarea concentrică profită de combinații naturale. Ea este realizată creând conexiuni 

și combinații în mod direct. Acest lucru poate fi realizat într-o lecție pe sistemul circulator, prin 

concentrarea lecției atât pe sistemul circulator, cât și pe conceptul de sisteme.  

Avantaje – acordă atenție mai multor domenii simultan, ceea ce duce la o învățare îmbogățită 

și îmbunătățită.  

Dezavantaje – elevii pot fi confuzi și pot pierde din vedere principalele concepte ale activității 

sau lecției. 

Forma a doua: traversând disciplinele 

                   

     Secvențiat 

        Temele și unitățile sunt predate independent, dar ele sunt aranjate și secvenționate pentru 

a oferi un cadru pentru concepte conexe. Profesorii aranjează temele astfel încât unități similare să 

se articuleze. De exemplu, o unitate de grafică poate coincide cu colectarea de date dintr-o unitate 

de vreme. În învățământul superior, profesorul poate planifica unitățile astfel încât studenții să poată 

studia piața bursieră la un curs de matematică, în același timp în care aceiași studenți studiază criza 

la cursul de istorie. Pentru ca această integrare să aibă loc, este adesea necesar ca profesorii de la 

ambele cursuri să planifice succesiunea unităților lor astfel încât să se sincronizeze. Acest lucru 

poate însemna că profesorii trebuie să schimbe ordinea temelor conținute în manualele de curs. 

„Manualul nu este un contract moral pe care profesorii sunt obligați să-l predea... profesorii sunt 

obligați să predea [elevilor].” (John Adams)  

Avantaje – facilitează transferul de învățare între conținutul domeniilor.  

Dezavantaje – necesită o colaborare și o flexibilitate continuă, deoarece profesorii au mai 

puțină autonomie în secvențierea curriculei.              

 

       Comun 

      Modelul comun aduce două discipline distincte într-un singur obiectiv. Metodologia 

comună suprapune noțiunile ca organizator. În această metodologie comună este necesar ca 

profesorii de la două discipline să-și planifice predarea, care va avea loc în clasele individuale 

împreună. Cei doi membri ai acestui „parteneriat” (eventual trans-departamental) planifică unitatea 

de studiu concentrându-se asupra temelor, conceptelor și abilităților comune. Pe măsură ce „echipa” 
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identifică aceste similitudini, ei identifică suprapunerile de conținut. Partenerii ar trebui să analizeze 

ce concepte și abilități au în comun temele și unitățile.  

Avantaje – experiențe de instruire comune; cu doi profesori într-o echipă este mai puțin dificil 

de a colabora.  

Dezavantaje – necesită timp, flexibilitate, angajament și compromis.      

          

      Reticular 

        Curricula reticulare folosesc în mod obișnuit o abordare tematică pentru a integra 

subiectul în cauză. Teme generale precum schimbarea, cultura, descoperirile, mediul, interacțiunea, 

invențiile, puterea, sistemele, timpul și activitatea furnizează o mai mare oportunitate pentru 

profesorii de la discipline variate să găsească teme, concepte și abilități comune. Pot fi create teme 

care se referă la concentrări diferite.  

Avantaje – motivând elevii, îi ajută să vadă legăturile dintre idei.  

Dezavantaje – trebuie să fie atent și gândit selectat pentru a fi semnificativ, cu conținut 

relevant și riguros.               

               

       Filetat 

      Abordarea filetată a integrării este o abordare metacurriculară în care ideile mari sunt 

extinse. Această metodologie înșiră capacitățile cognitive, abilitățile de studiu, organizatorii grafici, 

tehnologia și abordarea inteligențelor multiple (Howard Gardner) pentru a gândi de-a lungul tuturor 

disciplinelor. Abordarea filetată suprimă întregul conținut al subiectului în cauză. Folosind această 

abordare, echipele interdepartamentale se pot concentra pe abilitățile de gândire pentru a se integra 

cu informațiile despre conținut. Abordarea filetată duce învățarea la un nivel de sinteză. Aceasta 

deoarece profesorii încorporează în strategiile lor de predare tehnici precum cercetarea și reflecția 

de sine. De exemplu, un profesor poate întreba elevul: „ce crezi despre asta?” sau, „ce abilități ale 

gândirii ai folosit și care ți s-au părut cele mai utile în rezolvarea problemelor?”  

Avantaje – elevii află cum să învețe, facilitând viitorul transfer de cunoștințe.  

Dezavantaje – disciplinele rămân seperate.                   

                     

       Integrat 

      Într-o metodologie integrată temele interdisciplinare sunt aranjate în jurul suprapunerii 

conceptelor și modelelor emergente. Acest proces combină disciplinele constatând suprapunerile de 

abilități, concepte și atitudini întâlnite în discipline. Mai mult decât metodologia împărțită, 

integrarea este un rezultat al schimbării ideilor legate de conținutul subiectului în cauză. Un proces 

important al metodologiei de integrare este acela că profesorii colaborează la teme pe măsură ce 

apar simboluri comune.  

Avantaje – încurajează elevii să vadă interconexiunea și interrelațiile moderne între discipline, 

motivându-i.  

Dezavantaje – necesită echipe interdepartamentale cu timp comun de planificare și predare.                 

Forma a treia: în și între elevi 

              

       Imersat 

        Metodologia imersată pune accentul pe toate conținuturile curriculare asupra interesului 

și expertizei. Integrarea are loc în interiorul elevilor, cu o intervenție infimă sau fără nicio 

intervenție din exterior. De exemplu, studenții precum cei candidați la doctorat sunt în general 

imersați într-un domeniu de studiu. Acești sudenți integrează toate informațiile și datele pentru a 

răspunde unei întrebări, unui interes sau rezolvării unei probleme. Acest studiu imersat este adesea 

întreprins într-un domeniu de interes intens sau pasiune. În mod similar, un copil va imersa el însuși 

în desenarea unor imagini sau în scrierea unor povești despre subiectele de care este extrem de 

interesat. Acesta e un comportament normal care este adesea privit de către profesori ca obsesiv și, 
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prin urmare, deturnat. Așa cum majoritatea artiștilor și scriitorilor au o pasiune pentru domeniul lor, 

elevii imersați realizează continuu conexiuni între temele de interes și alte teme. Imersiunea profită 

de acest interes intens și permite elevilor să determine conexiuni și să-și autodirecționeze învățarea 

bazată pe acele interese. Avantaje – integrarea are loc în interiorul elevului.  

Dezavantaje – poate îngrădi atenția elevului. 

                    

        În rețea 

         O metodologie în rețea creează dimensiuni și direcții multiple ale scopului. Ca și    

brainstorming-ul, oferă idei variate și moduri de descoperire. Metodologia în rețea este centrată în 

totalitate pe elev și promovează faptul că doar elevul poate direcționa procesul de integrare. De 

asemenea, presupune ca elevul să-și cunoască tema și să-și autodirecționeze obiectivele spre 

resursele necesare, atât în cadrul, cât și pe parcursul disciplinelor. Rețelele sunt create între elev și 

variate sisteme de informații, experții ai subiectului în cauză și alții care au un interes, experiență, 

cunoaștere a subiectului sau a temei.  

Avantaje – este activ, stimulând elevul prin noi informații, abilități sau concepte.  

Dezavantaje – elevul poate fi răspândit prea superficial, eforturile devenind ineficace.”  

(Merickel, 2001, p.p. 183-188)   

„Această lucrare a fost susținută și de către alții implicați în implementrea curriculumului 

integrat (Jacobs, 1989; Shoemaker, 1989) Aceste diferențieri pot progresa de la predarea aceluiași 

subiect de către doi profesori (de exemplu, profesorii de literatură și istorie să predea despre aceeași 

perioadă istorică), la proiectul unităților tematice al unei echipe, la cursuri sau unități tematice 

interdisciplinare, la un curriculum complet integrat, care este de asemenea menționat ca predare 

sinergică. Bonds, Cox și Gantt-Bonds (1993) scria: predarea sinergică merge dincolo de neclaritatea 

limitelor domeniului tematic, până la un proces de predare în care toate materiile școlare sunt 

înrudite și predate într-o asemenea manieră încât sunt aproape inseparabile. Ceea ce este învățat și 

aplicat într-o arie curriculară are legătură și este folosit pentru a consolida, pentru a asigura repetiția 

și pentru a extinde cunoștințele și abilitățile învățate în alte arii curriculare. Acest proces al predării 

sinergice permite elevului să perceapă rapid relațiile dintre învățarea în toate ariile curriculare și 

aplicarea ei pe parcursul fiecărei teme școlare. Predarea sinergică face mai mult decât integrarea; 

prezintă conținutul și abilitățile în așa fel încât aproape toată învățarea necesită noi dimensiuni, 

semnificații și relevanță deoarece o conexiune face distincția dintre abilități și conținutul care 

depășește limitele curriculumului. Într-o clasă sinergică, predarea simultană a conceptelor și 

abilităților fără a ține cont de ariile curriculare ar avea un efect mai mare decât totalitatea abilităților 

și conceptelor din ariile tematice individuale.” (Lake, 2001, p. 192) 

Franzie L. Loepp (1999) afirma că „indiferent de modelul de integrare ales, există câteva 

elemente comune care reies: profesorii trebuie să-și schimbe sistemul de convingeri dintr-unul care 

este în primul rând de natură didactică, într-unul care are o bază în constructivism, este nevoie de o 

vastă dezvoltare profesională, trebuie să devină membri ai comunităților de studiu, să devină 

calificați în facilitarea învățării în grupuri mici, să gestioneze instruirea orientată spre experiență, să 

învețe să utilizeze strategii de evaluare autentice, cum ar fi portofoliile, examenele de performanță 

și rubricile pentru a documenta progresul studenților; administratorii și consiliile școlare trebuie să 

fie orientate astfel încât să poată acorda profesorilor resursele necesare și sprijinul permanent; 

strategiile de informare publică necesită o implementare pentru a informa comunitatea și părinții 

despre faptul că este folosită o nouă paradigmă educațională. În cele din urmă, schimbarea la un 

curriculum integrat presupune o reformă sistemică. Aceasta include modul în care profesorii sunt 

pregătiți, calificați și evaluați. Atenția trebuie îndreptată, de asemenea, către evaluările naționale ale 

elevilor și procesul prin care se reînnoiesc acreditările cadrelor didactice.” (Loepp, 1999, p.p. 24-

25) 

„Preocuparea de a conecta lucrurile, cu idei de integrare, în și dincolo de subiecte, și cu 

elemente ale vieții din afara școlii, este, în mod inerent, o preocupare de a înțelege într-un sens mai 
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larg și mai profund. În consecință, există o alianță naturală între aceia care fac un efort special de a 

preda pentru înțelegere, și aceia care fac un efort special către educația integrată.” (Perkins, 1991,  

p. 7) 

„Profesorii ar trebui să continue să creeze propriile lor modele de integrare a curriculumului. 

Procesul în sine nu se încheie niciodată. Este un ciclu care oferă o energie renăscută fiecărui nou an 

școlar pe măsură ce profesorii ajută mintea tânără să descopere ‹‹rădăcini care rulează în subteran 

prin care lucrurile contradictorii și abstracte se leagă și înfloresc dintr-o singură tulpină.›› Emerson 

(1837)” (Fogarty, 1991, p. 65)  
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      Conceptul de pregătire pentru şcoală se referă la nivelul de dezvoltare al unui copil (din 

punctul de vedere al competenţelor cognitive, socio-emoţionale, motrice, de autonomie) care ar 

trebui să-i asigure acestuia o adaptare optimă la mediul şcolar. În psihologia dezvoltării au fost 

identificate următoarele competenţe fundamentale ce necesită a fi dezvoltate în pregătirea pentru 

şcoală a unui copil: competenţe cognitive: atenţie, memorie, categorizare, limbaj, planificare şi 

rezolvare de probleme; competenţe sociale: se referă la capacitatea copilului de a stabili relaţii 

sociale adecvate, de a respecta regulile sociale şi de a rezolva probleme ce pot apărea în relaţiile 

personale; competenţe emoţionale: înţelegerea emoţiilor celorlalţi, exprimarea propriilor emoţii şi 

capacitatea de autoreglare emoţională; competenţe de autonomie personală: capacitatea copilului de 

a rezolva probleme cotidiene specifice grupului de vârstă din care face parte; competenţe motrice: 

motricitate grosieră şi fină; prerechizite ale şcolarizării: prerechizitele scris-cititului, prerechizitele 

matematice, cunoştinţele despre funcţionarea cognitivă. Grădiniţa este veriga iniţială a 

învăţământului preuniversitar, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea preşcolarilor în 

vederea integrării şi adaptării optime în viaţa de şcolar. Momentul intrării în şcoală presupune un 

anumit nivel de dezvoltare psiho-fizică.  

Aptitudinea pentru şcolaritate presupune dobândirea unor capacităţi, abilităţi şi deprinderi. 

Copilul are aptitudine pentru şcolaritate când dovedeşte că poate să facă faţă exigenţelor şcolare, 

evitându-se astfel eşecul şcolar. Fenomenul integrării copilului în activitatea şcolară este un 

fenomen complex, în analiza căruia trebuie să se ţină cont de: vârsta cronologică; maturitatea 

şcolară; conţinutul instruirii în clasa pregătitoare/clasa I.  

Maturitatea şcolară, expresia unei forme de dezvoltare a copilului, marcând acel nivel al 

dezvoltării la care activitatea de tip şcolar poate contribui din plin la dezvoltarea în continuare a 

personalităţii sale, se plasează de obicei între 5 şi 7 ani.  

Maturizarea şcolară reprezintă trecerea de la copilăria preşcolară, dominată de structurile şi 

motivele activităţii ludice, la copilăria şcolară, dominată de structurile şi motivele activităţii de 

învăţare se face sub impactul maturizării unor premise psihice interne, cum are fi: dezvoltarea 

motivelor şi a intereselor de cunoaştere, capacitatea copilului de desfăşura acţiuni variate, nu numai 

în plan obiectual, dar şi în plan mental, creşterea ponderii momentelor verbale, în analiza 

reprezentărilor, sub impactul descrierilor şi povestirilor celor din jur – premisă a dezvoltării 

memoriei logice şi a gândirii abstracte, creşterea indicelui independenţei proceselor intelectuale, 

care iau forma unor acţiuni teoretice speciale (raţionamente), ce vor juca un rol deosebit în 

medierea demersurilor cognitive solicitate de învăţare. Dintre laturile esenţiale ale maturităţii 

şcolare putem menţiona maturitatea intelectuală şi maturitatea socială a copiilor. Cea intelectuală se 

poate aprecia pe baza unor probe de inteligenţă verbală sau nonverbală, precum şi pe baza 

reuşitelor, nereuşitelor observate în activităţi grafomotorii, de joc etc. Dar pentru că indicii obţinuţi 

prin aplicarea acestor probe de inteligenţă nu se referă şi la factorii nonintelectuali, care, de 

asemenea, au o pondere mare în adaptarea şcolară, formularea prognozei şcolare generale 

presupune şi cunoaşterea trăsăturilor nonintelectuale ale copilului. Un element important al 

maturităţii şcolare este adaptarea şcolară, ca proces de echilibrare între asimilarea cerinţelor şcolare 

şi acomodarea la acestea, proces care îl solicită pe copil pe toate direcţiile sale de dezvoltare şi care 

vizează gradul de concordanţă între nivelul de dezvoltare a copilului şi viitoarele cerinţe şcolare: 

intelectuală, morală, estetică, fizică şi comportamentală. Ruperea  echilibrului poate conduce la 

eşec; de aceea, stadiul nivelului de adaptare a copilului ne poate dezvălui evoluţia sa viitoare: 
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succesul sau eşecul şcolar. Din punct de vedere psihologic, adaptarea şcolară marchează tendinţa de 

echilibru necesar între procesele de asimilare şi cele de acomodare, tendinţă realizată, în mod 

obiectiv, la nivelul interacţiunii permanente existente între om şi realitate. Din punct de vedere 

social, adaptarea şcolară marchează tendinţa de integrare a copilului într-o anumită comunitate, în 

cadrul unui proces care începe în familie şi continuă în grădiniţă, şcoală, societate etc. În această 

accepţie, adaptarea şcolară constituie o parte integrantă a unui proces mai complex, care este 

procesul de adaptare socială. Criteriile de evaluare a adaptării şcolare vizează capacitatea viitorului 

elev de integrare în activitatea didactică şi în viaţa comunităţii. Această capacitate valorifică 

următoarele categorii de factori favorizanţi: a) reuşita şcolară, care reprezintă un indicator cu o sferă 

mai largă decât adaptarea şcolară (adaptarea şcolară fiind premisa reuşitei şcolare). b) acomodarea 

şcolară la cerinţele grupului şcolar (colectiv didactic, clasa de elevi, microgrupuri formate etc); c) 

maturitatea şcolară, care presupune valorificarea deplină a nivelului de dezvoltare biologică, 

psihologică, socială şi culturală specific vârstei şi treptei de învăţământ respective; d)  orientarea 

şcolară adecvată resurselor interne (intelectuale-nonintelectuale) şi externe (cerinţele familiei şi ale 

mediului social) existente sau aflate într-o anumită linie de evoluţie; e)  (re)orientarea şcolară 

specială, determinată de imposibilitatea rezolvării pedagogice a unor cauze obiective: debilitate 

mintală, intelect de limită, tulburări instrumentale (dislexie, disgrafie, discalculie, etc), instabilitate 

psihomotrică, tulburări comportamentale. 

În acest sens, pregătirea pentru şcoală este un concept care vizează: pregătirea copilului; 

pregătirea şcolii pentru a primi copiii;  pregătirea părinţilor în vederea începerii şcolii de către copil. 

Pregătirea copiilor pentru şcoală este importantă pentru a le facilita procesul de învăţare şi de 

dezvoltare. În acest sens, este necesară cunoaşterea copilului din perspectiva cerinţelor educaţionale 

conform vârstei sale. Câteva repere urmărite în acest sens includ capacitatea copilului de: a lucra 

independent; a relaţiona cu copii de aceeaşi vârstă; a învăţa să participe la activităţi structurate cum 

ar fi jocul şi citirea de poveşti; a urmări cu atenţie indicaţiile persoanei care îl îndrumă (educator, 

învăţător); a învăţa prin cooperare cu învăţătorul /învăţătoarea şi cu alţi copii; a se juca împreună cu 

alţi copii (să îşi aştepte rândul, să urmeze instrucţiuni, să respecte anumite reguli etc.); a fi capabil 

să realizeze sarcini de natură cognitivă în conformitate cu vârsta (de exemplu, clasificări, 

identificarea unor detalii dintr-o imagine dată, identificarea diferenţelor dintre litere, sunete etc.) 

Pregătirea familiei pentru şcoală presupune: transmiterea unei atitudini pozitive faţă de şcoală astfel 

încât copilul să perceapă acest lucru într-un mod pozitiv; pregătirea rutinelor care se vor schimba 

prin trecerea de la programul de grădiniţă la cel de şcoală (somnul de după-amiază pe care îl va face 

acasă, preluarea copilului de la şcoală); cunoaşterea modalităţilor prin care părintele va colabora cu 

şcoala în diferite situaţii. Pregătirea şcolii pentru a integra copiii la şcoală presupune: adaptarea 

mediului la cerinţele vârstei ; pregătirea personalului didactic care va prelua elevii; comunicarea cu 

familia pentru a facilita procesul de adaptare a copilului şi a familiei la mediul şcolar. În concluzie, 

la întrebarea “Este bine sau nu ca profesorul să deţină cât mai multe informaţii despre elevii săi” 

răspunsul apare în mod firesc: “Depinde ce face el cu acestea.” 
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OMAGIU CENTENARULUI UNIRII PE ÎNȚELESUL ELEVILOR 
 

P.I.P. Moraru Constanda 
Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 
“Un popor care nu-și cunoaște istoria, este ca un copil care nu-și 

cunoaște parinții »  

( Nicolae Iorga) 
 

Bucuria de a fi contemporani cu centenarul Marii Uniri este împletita cu dorința de 

cunoaștere, de  înțelegere și de  omagiere a istoriei poporului nostru. Datoria cadrelor didactice este 

de a-i face pe copii  să  dorească să cunoască și să respecte istoria, tradiția și memoria înaintașilor. 

În acest sens, elevii trebuie ajutați să cunoască, să trăiască și să înțeleagă procesul istoric îndelungat 

care a condus la această măreață realizare a poporului român. 

Așa cum este structurată programa școlară, elevii mai multor clase pot rata evenimentul dacă 

nu se creează în școală contextul și atmosfera  necesară.  

Vastitatea fenomenului, întinderea  milenară în timp, dar și particularități de vârstă, de 

înțelegere și de informație diferite ale elevilor, fac destul de dificilă posibilitatea unei prezentări cât 

mai pe înțelesul elevilor a procesului unității de neam și de țară  a poporului român. 

De aceea, la nivelul școlii am propus, la acest moment fiind în derulare, un proiect integrat 

care  prezintă cronologic, marchează  cele mai importante momente și prezintă personalitățile 

marcante în actul unirii. 

Pornind de la premiza că în mentalul  și în conștiința elevilor rămân evenimentele care 

impresionează, am gândit și am realizat un proiect integrat amplu, care să entuziasmeze. Acesta a 

împletit prezentări artistice ale unor fragmente de opere literare de referință, legate de temă, 

discursuri istorice dramatizate ale  unor mari personalități istorice, muzică  din diferite genuri 

muzicale, dansuri populare și dans tematic, muzică ambientală în timpul unor secvențe literare, 

proiectare retro pe fundal cu imagini despre momentul prezentat în scenă. 

Acest proiect se vrea omagiul  prin care să devenim părtași la momentul actual al  istoriei 

naționale a României, vrea să sădească sentimentul  mândriei de a fi roman, să  afirme sincer 

sentimentul patriotic și de continuare și transmitere a   valorilor și tradițiilor românești.  

Introducerea în eveniment a fost făcută printr-un discurs scurt, care a arătat că “spiritul 

național este în inima fiecărui român, dar cu ocazia centenarului, sufletul românesc trebuie să 

vibreze  ca atunci când românii și-au  împlinit  visului secular. 

Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu 

fundamente morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi român. 

Vatra strămoșească definită de spațiu cartapo-danubiano-pontic, limba românească, credința 

creștină, jertfa strămoșilor pentru apararea valorilor comune, a obiceiurilor și a tradițiilor au 

constituit valori care au străbătut întreaga noastră istorie. 

Ne-a dat ființa națională  mândria și dârzenia dacilor împletă cu civilizația romană, forța 

acestor popoare,  creștinate apoi de Sfântul  Apostolul  Andrei, patronul spiritual al românilor. 

Ca noi să putem sărbatori astăzi centenarul României Mari, secole de-a rândul strămoșii noștri 

conduși de voievozi ca Mircea cel Bătrân, Vlad Tepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin 

Brancoveanu au luptat pentru apărarea pământului, a limbii, a credinței. Visul sădit în sufletele 

românilor de Mihai Viteazul la 1600, când pentru scurt timp a unit într-un singur stat Țara 

Românescă cu Moldova și Transilvania, a devenit ideal național. Peste veacuri revoluționarii de la 

1848 vor contribui la conștientizarea și realizarea parțială a acestui ideal, reușind unirea Moldovei 

cu Țara Românească, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite, 

la 24 ianuarie 1859. 
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Următorul pas cere jertfa de sânge! Principele Carol I, viitorul rege, înțelege că  Războiul de 

Independență de la 1877 va  aduce, cu sacrificii, independența țării și Unirea cu Dobrogea, ținutul 

nostru drag dintre Dunăre și Mare.  

Apogeul acestor fapte îl reprezintă anul 1918, când în urma primului război mondial, cu 

sacrificii imense  din partea poporului român, se unesc cu patria mama provinciile istorice - 

Basarabia, Bucovina, Transilvania. 

La 27 martie s-au implinit  100 de ani de când Basarabia proclama unirea cu Romania. Îi 

urmează Bucovina la 28 noiembrie și Transilvania la 1 decembrie, același an. 

Festivitatea noastră cinstește memoria bravilor oameni de stat care s-au ridicat  deasupra 

oricăror interese personale, pentru interesul național. Micii actori, intruchipând mari personalități, 

împletind momente artistice cu discursul istoric, reconstituie pe înțelesul copiilor principalele 

momente ale construcției naționale, încununate de evenimentele anului 1918.  

Fie ca această scurta fila de istorie națională să arate recunoștinta ce o purtăm înaintașilor, să 

fie pildă de urmat nouă, generațiilor prezente. 

La mulți ani, România ! ”.(Cuvânt de deschidere a festivității dedicate Centenarului Unirii ). 

Rând pe rând, respectând cronologia evenimentelor, pe care elevii nu o mai regăsesc în 

manualele de istorie, în fața audienților s-a creat un tablou complex, viu, impresionant, iar prin  

derularea întregului spectacolul dedicat evenimentului,spectatorii și-au  putut reprezenta procesul în 

ansamblu. Pornind de la Tristele de Publius Ovidius Nasso, de la balade intorice despre cnezate si 

voievodate, domnitori, de la citate din Vasile Parvan sau prin intermediul cântecelor populare și 

patriotice, s-a descris istoria poporului roman pană la 1848. Perioada modernă a fost reprezentată 

mai ales de dramatizări ale momentelor unirii de la 1859, 1878,1918, exploatând la maxim 

jurămantul lui Cuza,  proclamațiile de unire, răspunsurile regelui Ferdinand. Spre exemplificare, 

citez  titluri  selectate a fi cuprinse în proiect: Tristele- iarna în tara geților- de Publius Ovidius 

Nasso (recitare și dans tematic în metru antic); Începuturile vieții romane la gurile Dunării- citat 

Vasile Parvan ;Limba noastră- Alexei Mateevici- cântec;Cnezi și voievozi – autor eleva Dumitru 

Alexa; Dragoș Vodă ( Vasile Alecsandri) +Dragoș vodă cel Bătrân ( M. Eminescu); discurs 

Mircea cel Bătrân “ Io, Mircea, mare voievod  și  domn……”+ fragment din  Scrisoarea III de 

Mihai Eminescu; discurs Ștefan cel Mare- fragment  din Apus de Soare  de Barbu Ștefănescu 

Delavrancea; Cântecul lui Mihai Viteazul- poezie populară;Cor- Asa-i românul; discurs istoric 

Constantin Brâncoveanu;Discursul lui Mihail Kogălniceanu; Jurământul lui Cuza;Hora 

Unirii – V. Alecsandri- (hora); Peneș Curcanul – de Vasile Alecsandri; Proclamația principelui 

Carol către dobrogeni; N-au murit în zadar- Nichita Stănescu; Proclamația regelui Ferdinand 

la intrarea României în Primul Război Mondial; Doamne, ocrotește-i pe români! cântec popular; 

Declarația de unire a Basarabiei cu România citită de Ion Buzdugan în sfatul țării la 27 

martie 1918; Răspunsul regelui Ferdinand la declarația de unire a Basarabiei din 9 

aprilie1918; Rezoluțiunea Congresului general al Bucovinei  care votează unirea cu Romănia 

din 28 noiembrie 1918 citită de Iancu Flondor; Răspunsul regelui Ferdinand la Rezoluțiunea 

Congresului general al Bucovinei  care votează unirea cu Romănia din 28 noiembrie 1918 ; 

Transilvanie frumoasă- grup coral; Discursul lui Vasile Goldiș în fața Adunării Naționale de la 

Alba Iulia – 1 Decembrie 1918; Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia – 1 

Decembrie 1918- citită de Iuliu Hossu- Legendă populară- Romănia Dodoloață; Discursul 

regelui Ferdinand la incoronarea de la Alba Iulia ; Hora la români- dans popular. 

Prezentarea Power point proiectată pe fundal, pe tot parcursul evenimentului, muzica 

ambientală selectată din clasici români (  între care Balada lui Ciprian Porumbescu și Rapsodia 

Română de George Enescu) au completat tabloul omagial adus României și românilor. 

Cred că proiectul poate fi derulat și pe parcursul unui an școlar, sub forma unui curs opțional, 

dându-se posibilitatea dezvoltării mai pe larg a temelor.  

Indiferent de forma de realizare, cred că este de datoria noastră să-i facem pe elevi să se 

bucure și să trăiască la adevărata valoare Centenarul Unirii.La multi ani, Romania! 
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LAPBOOK-ul, 

METODĂ EDUCAȚIONALĂ INTERACTIVĂ ȘI PRACTICĂ  

PENTRU COPIII CREATIVI 

 

Pantea Ionica-profesor învățământ primar 

Liceul Teoretic Murfatlar 

 

 

Pentru ca actul instructiv-educativ să fie eficient și să faciliteze noi conexiuni între conceptele 

pe care elevii și le vor însuși, un rol important îl au metodele pe care profesorul le utilizează pentru 

a transmite informațiile.În funcție de aceste metode  folosite, dar și de măiestria cadrului didactic, 

elevul își poate dezvolta gândirea critică, poate face anumite raționamente și, totodată,  poate deveni 

flexibil în gândire și mai ales în modul de operare. Cele mai eficiente metode de predare rămân cele 

care îi provoacă pe elevi să descopere. 

Trebuie să ne gândim că generaţia de elevi 2017-2018 se va integra pe piaţa muncii undeva în 

anul 2030.O întrebare esenţială este aceasta: Care sunt competenţele pe care copiii noştri vor trebui 

să le dobândească pentru a se adapta în societatea secolului XXI? Ce fel de pregătire le putem oferi 

în aşa fel încât ei să devină adulţi capabili să gestioneze viitorul sec.XXI? 

La Forumul Economic Mondial din martie 2015 a fost lansată o listă a competenţelor 

considerate esenţiale în secolul XXI: 

 Cunoştinţe de bază, pe care elevii să le poată utiliza în abordarea unor situaţii practice din 

viaţa de zi cu zi (capacitatea de a scrie şi socoti,cultura în materie de ştiinţă,tehnologia informaţiei); 

 Competenţe pe care să le poată utiliza în abordarea unor situaţii complexe (gândirea 

critică,abilitatea de a rezolva probleme,creativitatea,comunicarea şi spiritul de echipă); 

 Trăsăturile de caracter pe care elevul şi le formează interacţionând cu mediul ce se află în 

continuă schimbare. El îşi dezvoltă astfel curiozitatea,spiritul de iniţiativă,perseverenţa,curajul, 

abilităţile de lider. 

Aceste competenţe sunt necesare în vederea integrării elevilor în marea familie 

europeană.Trebuie să le insuflăm elevilor încrederea în propriile capacităţi,să le dezvoltăm abilităţi 

de a lucra în grup,pe echipe, de a-şi expune părerile în mod creativ. 

Consider că activităţile desfăşurate prin proiecte sunt de un real folos în acest sens,fie că se 

desfăşoară în afara orelor de curs,fie că sunt integrate în lecţii.Impactul pe care acestea îl au asupra 

elevilor este unul deosebit deoarece le dezvoltă un caracter frumos,integru.Elevii se implică cu mult 

entuziasm iar rodul muncii lor este răsplătit prin multitudinea de abilităţi ce se formează.Rolul şcolii 

nu este doar de a oferi infomaţii ci şi de a contribui la dezvoltarea inteligenţei emoţionale,a 

creativităţii, a unei gândiri independente. 

Proiectele de orice tip fac aproape parte din cotidian.Cum lucrează însă elevii noştri la 

proiecte...aici este o mică problemă. Este important să îi deprindem cu o igienă a muncii,cu o 

atitudine critică faţă de materialele descoperite pe internet. Aceştia trebuie să înţeleagă că evaluarea 

prin proiect nu exclude învăţarea,din contră,aceasta ar trebui să aibă loc la un nivel calitativ 

superior. 

Învăţarea şi gândirea critică se realizează atunci când noi,dascălii,apreciem diversitatea de 

idei şi experienţe a copiilor,când nu există acea mentalitate a unicului răspuns corect.Prin aplicarea 

metodelor de gândire critică,elevii îşi formează opinii independente şi învaţă totodată să respecte 

opiniile altora. Am constatat că şi elevii mici sunt capabili de a gândi critic,ei sunt dornici să se 

implice în rezolvarea unor probleme şi să găsească soluţii.Fiecare elev poate formula opinii 

personale referitoare la problemele în discuţie însă le va trebui timp ca să se familiarizeze cu acest 

nou tip de învăţare,va fi nevoie de eforturi şi încurajări repetate.  
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Abordarea si aplicarea metodelor moderne în cadrul disciplinelor facilitează înțelegerea 

conceptelor și stabilirea de interacțiuni trans și interdisciplinare. Copiii ajung să înțeleagă mai ușor 

informațiile primite atunci când metodele alese sunt cele care stimulează cunoașterea și îi provoacă 

să descopere, să asocieze și să creeze noi conexiuni între concepte. 

Învățământul tradițional românesc este în permanentă schimbare, mai ales din punct de vedere 

metodologic, fapt confirmat de numeroasele implicații științifice și, mai ales, de implementarea în 

școli a programelor ce au la bază utilizarea metodelor moderne și a metodelor activ-participative, în 

care elevul este în prim plan, ca actor principal ce pune în scenă noi și noi reprezentații, făcând 

conexiuni logice, descoperind și propunând teme ce abordează gândirea critică și abstractă. 

Prin  metodele moderne aplicate și utilizate în cadrul tuturor programelor de învățare, elevii 

vor dobândi mai multă flexibilitate, încredere în sine și vor îndrăzni să descopere singuri calea spre 

cunoaștere, spre aplicabilitate și spre o abordare deschisă și interdisciplinară a conceptelor cu care 

vor opera atât pe parcursul școlarității, cât și în viitor. 

În lucrarea de faţă voi prezenta câteva repere teoretice și practice despre această metodă 

alternativă de învăţare/evaluare-LAPBOOK-UL,numit și proiect/portofoliu pliabil-care poate fi 

folosită cu succes la toate lecţiile,indiferent de obiectul de studiu.Mai mult decât atât,prin utilizarea 

acestei metode la clasă ,se va asigura principiul interdisciplinarităţii deoarece pentru utilizarea 

lui,elevii folosesc competenţe dobândite la mai multe discipline. 

Lapbook-ul este o metodă educațională  interactivă,  practică și simplă,  care stârnește 

interesul și creativitatea  oricărui  copil sau adult. Proiectul  începe cu alegerea unui subiect de 

practică având la bază  dosare din  carton . Cu cât sunt mai diversificate și colorate materialele de 

lucru, cu atât este mai atractiv produsul finit. Copiii au libertatea de a-și alege singuri modalitatea 

de expunere a informațiilor și își pot manifesta creativitatea în diverse moduri.  Proiectul final 

poartă denumirea de lapbook, deoarece este de mari dimensiuni și acoperă întreaga suprafață.  

Lapbook-ul este apreciat în SUA, atât în rândul practicanților de home schooling, cât și în 

grădinițe sau școli, însă este destul de rar întâlnit în Romania .Este o metodă inovativă și de 

actualitate în vederea atingerii competențelor.Este o  metodă de lucru interactivă cu elevii care îi 

ajută pe aceștia să sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline, o modalitate amuzantă/ 

distractivă de a învăța,un termen folosit pentru crearea de către elevi a unor “mini- cărți” care 

acoperă cunoștințele pe care aceștia și le-au însușit într-o perioadă de studiu, în scopul prezentării 

celor învățate.Este un instrument eficient de învățare ce încorporează activități educative care pot 

însoți orice lecție/activitate, o broșură interactivă pe care o pot folosi pentru a revizui cunoștințele, 

un portofoliu ieftin de colectare de mini - cărți, clape și materiale de afișare pliate, care oferă un 

spațiu interactiv de desene, povești grafice, diagrame, jocuri, ghicitori, benzi desenate, întrebări 

și răspunsuri, curiozități din orice subiect studiat, adunate, lipite și creativ afișate, o creație 

originală, diferită în funcție de creator și de subiect, o adevărată comoară pentru anii care vin. 

Această metodă prezintă o serie de beneficii atât în rândul elevilor cât și al profesorilor.Printre 

beneficiile elevilor se regăsesc creșterea încrederii în sine,îmbunătățirea atitudinii față de 

învățare,creșterea responsabilității,dezvoltarea unor abilități de colaborare și competențe de 

comunicare,elevii își demonstrează cunoștințele și abilitățile prin intermediul performării propriu-

zise și a produselor care sunt publicate,prezentate sau afișate. 

Etape de lucru: 

 Se identifică o temă pentru lapbook; 

 Se aleg materialele necesare realizării; 

 Se decupează elementele componente în diferite forme și mărimi; 

 Se asamblează; 

 Se completează cu informațiile necesare/cunoștințele acumulate; 

 Se decorează, în funcție de tema aleasă. 

Este un tip de portofoliu pe o temă, completat de copil (singur sau ajutat) într-un mod original 

și care conține informații suplimentare față de programa școlară. 
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Acest portofoliu pliabil se deosebeste de portofoliul clasic tip carte prin faptul că: 

- este mult mai prietenos - culori și forme variate; 

- este mai puțin plictisitor datorită activităților diverse din momentul realizării: decupat, 

colorat, lipit; 

- folosește foarte multe instrumente de lucru - puzzle, cartonașe, cărticele; 

- permite o abordare transdisciplinară a unei teme; 

- poate fi recitit oricând; 

- poate fi păstrat ca orice dosar și poate păstra în ordine o mulțime de lucruri mărunte; 

- ajută la formarea abilităților organizatorice ale copilului. 

Am folosit cu succes această metodă cu elevii de clasa a IV-a,la disciplina istorie în momentul 

în care am realizat recapitularea cunoștințelor cu privire la Epoci, evenimente și personalități. 

Fiecare elev în parte și-a ales perioada care lui personal i-a atras cel mai mare interes,copiii fiind 

grupați ulterior în trei echipe corespunzătoare celor trei perioade semnificative (Antichitatea,Epoca 

medievală și Epoca modernă). Au avut la dispoziție ca și perioadă pentru documentare două 

săptămâni, timp în care fiecare a adunat informații cu privire la tema aleasă:Legende și scrieri ale 

anticilor despre daci și romani, Figuri legendare de voievozi,domnitori și conducători locali în opere 

literare și istorice,Transilvania-spațiu multietnic, Despre personalități importante( Alexandru Ioan 

Cuza și Unirea,Carol I și Independența,Eroi ai primului război mondial,Ferdinand I ,România la 

cumpăna dintre milenii,Regele Mihai),etc.Pe lângă materialele informative elevii au decupat și 

elementele componente ale lapbook-ului în diferite forme și mărimi dând dovadă de multă 

creativitate,elemente în care ulterior au scris informații și au atașat 

imagini,portrete,timbre,compoziții proprii realizate cu mâna lor.Produsul final a fost o încântare 

pentru ei,au avut libertatea de a se mișca prin sala de clasă și de a cere ajutor,au cooperat frumos,iar 

tradiția continuă,la propunerea lor ,evident,și acum în clasa a V-a. 

La clasele mai mari, lapbook-ul poate fi combinat cu succes cu notebook-ul care, pe lângă 

imagine și culoare cuprinde și rezumate sau scheme ale lecțiilor cuprinse în capitolul studiat. 

Pentru părinți, eu zic că este foarte util atunci când vor să-și învețe copiii tot felul de lucruri 

interesante, într-un mod plăcut, relaxant, jucăuș, fie că se referă la suplimentarea/ fundamentarea 

informațiilor primite la școală, fie că doresc să deschidă noi teme. 
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PREDARE INTEGRATĂ – ZEBRA CU PUNCTE 
 

P.Î.P. Ion Maria Mirela 

Școala Gimnazială Nr.3 Mangalia 

 

 

Emoțiile sunt o prezență atât de intimă și o constantă a vieții cotidiene, dar cu toate acestea, 

știința a întârziat cu mult timp punerea lor sub microscop. În mare parte, acest fapt se datorează unei 

percepții negative învechite asupra emoțiilor, ca fiind evenimente mentale dezorganizatoare si 

disruptive ce interferează cu procesele cognitive, făcându-le mai puțin eficiente. În ultimul timp 

însă, viziunea dominantă asupra emoțiilor a devenit pozitivă, fiind recunoscută influența lor 

benefică în dezvoltarea cognitivă și a competențelor sociale, prin facilitarea inițierii și menținerii 

relațiilor sociale. 

Copilăria mijlocie este perioada conștientizării trăirilor emoționale și pe masură ce cresc, 

copiii devin tot mai conștienți de sentimentele proprii și de cele ale altora. Pe la 7-8 ani copiii sunt, 

de regulă, conștienți când simt rușine și mândrie și au o idee mai clară despre diferența dintre 

vinovăție și rușine. Aceste emoții le influențează părerea despre ei înșiși. 

Înca de la vârsta preşcolară încep să se contureze unele trăsături de caracter. Deoarece acestea 

sunt abia în curs de formare, sunt instabile şi nediferenţiate suficient, cunoaşterea lor este extrem de 

necesară tocmai pentru a asigura formarea şi consolidarea trăsăturilor pozitive şi pentru a preveni 

înrădăcinarea celor negative. Însuşirile de caracter au un specific relaţional, adică apar numai în 

relaţiile sociale ale copilului cu adultul şi ceilalţi copii, ca urmare a atitudinii sale faţă de muncă 

(activităţile şi sarcinile care i se încredinţează), faţă de sine şi faţă de ceilalţi oameni.  

La această vârsta, copiii sunt conștienți de regulile referitoare la exprimarea emoțională 

acceptabilă la nivelul mediului cultural în care trăiesc. Ei învață ce anume le provoacă furia, frica 

sau tristețea și cum reacționează cei mari la manifestarea acestor emoții. 

Disciplina Dezvoltare personală, a fost introdusă în Planul – cadru pentru învățământul primar 

în cadrul ariei curriculare Consiliere şi orientare în scopul dezvoltării capacităţii elevului de a se 

autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, 

abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. Construcţia programei este 

realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. 

Abordarea integrată a conținuturilor din ciclul primar presupune participarea și implicarea 

copiilor, efectiv şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor 

cu ajutorul experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai 

bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

Pornind de la aceste premise, fiecare lecție am abordat-o integrat, conținuturile fiind îmbinate 

într-o manieră firească.  

Ziua a debutat cu Întâlnirea de Dimineață, când am prezentat elevilor o cutie albă cu puncte 

negre în care se afla o scrisoare de la un expeditor necunoscut. Pentru a putea descoperi expeditorul, 

elevii aveau de realizat sarcini diferite. Realizarea corectă a sarcinilor descoperea un indiciu, un 

anume cuvânt din scrisoare. 

Prima activitate interesantă, ce a avut un impact emoțional major asupra copiilor, am 

desfășurat-o plecând de la lecția Zebra cu puncte din cadrul disciplinei Limbă și Comunicare, în 

care am integrat conținuturi din disciplinele M.E.M și D.P. 

După citirea textului Zebra cu puncte, copiii au identificat, prin întrebări (metoda Explozia 

stelară) personajele, timpul, locul, momentele emoționante ale textului precum cel mai emoționant 

moment al textului și asocierea lui cu cuvântul stingherită (cuvântul prin care am rezumat întreg 

textul ). Reactualizarea cunoștințelor am realizat-o moment ”colorat”, elevii fiind solicitați să 

ordoneze întâmplările textului “Zebra cu puncte”, indicând culoarea bileţelelor cu fragmentele din 

text.  
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Lecția a continuat cu Cubul fermecat (metoda interactivă Cubul) având rolul de a  fixa 

conţinutul textului, dar şi conţinuturi specifice disciplinei matematică şi explorarea mediului:  

 Compară –”Cum se simțea zebra cu puncte și cum se simțeau celelalte zebre?”; 

 Descrie -”Povestește ce a făcut zebra cu puncte ca să ajungă o zebră cu dungi”;  

 Analizează -”Cum crezi că ar fi dacă totul în lume ar fi la fel?”; 

 Asociază - ”Caută enunțul problemei potrivit expresiei matematice 75 – (16-10) = ”; 

 Aplică – ”Compuneți o poezie care să  descrie  zebra cu puncte –metoda interactivă - 

Cvintetul”; 

 Argumentează – ”De ce descoperă frumusețea zebrei cu puncte tocmai un elefant bătrân?”. 

În cadrul lecției de matematică, captarea atenției am realizat-o cu una din poeziile compuse de 

grupa Elefanților:  

Zebra cu puncte,  

Stingherită, tristă, 

Suferind, dorind, dansând 

Mă emoționează, mă bucură, mă învață, mă inspiră 

Unică.  

După parcurgerea momentelor lecției, am cerut copiilor să compună probleme după expresii 

matematice date, pornind de la textul Zebra cu puncte. Enunțurile problemelor au fost inspirate, 

copiii folosind cuvintele ce redau stări sufletești: Într-o savană trăiau 45 zebre cu dungi și de 9 ori 

mai puține zebre cu puncte. Pentru că se simțeau stingherite, zebrele cu puncte s-au mutat într-o 

savană în care totul era de culoare albastră. Câte zebre au rămas în savană? 

În cadrul disciplinei Dezvoltare Personală, pornind de la textul Zebra cu puncte, am utilizat 

metoda interactivă Pălăriuțele gânditoare pentru a stimula creativitatea copiilor și a da posibilitatea 

acestora de a-și exprima liber gândirea, dar în acord cu semnificația fiecărei culori ce definește 

rolul. 

După captarea atenției și prezentarea temei și a obiectivelor, elevii au fost împărțiți în șase 

echipe, fiecare echipă având o culoare specifică pălăriei, fiecare a primind indicații despre rolul 

atribuit.  

Așadar, Pălăriuța albă, - a prezentat textul pe scurt, cu informațiile potrivite, Pălăriuța Roșie- 

a judecat comportamentul zebrelor cu dungi și a reliefat impactul negativ al acestuia asupra zebrei 

cu puncte, Pălăriuța verde – a oferit soluții noi și a identificat variante pozitive de soluționare a 

conflictului, Pălăriuța galbenă –  evidențiat partea pozitivă a lucrurilor, faptul că o zebră cu puncte 

este unică iar ceilalți vor fi încântați să o cunoască, nu este ceva obișnuit, deci nu este plictisitoare. 

Pălăriuța neagră – a exprimat dintr-o perspectivă sumbră toată întâmplarea din text: zebra cu 

puncte era mult prea plângăcioasă, toate animalele sunt rele și nu pot fi prietenoase cu ceilalți, 

uneori sunt chiar agresive. Pălăriuța albastră a prezentat concluziile: animalele trebuie să fie unite, 

să se ajute pentru a se putea apăra, dacă toate lucrurile și ființele ar semăna, totul ar fi plictisitor. 

Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice (de exemplu: turul galeriei,ciorchinele, jurnalul 

cu dublă intrare, pălăriile gânditoare etc.) asigură exprimarea propriilor opinii şi 

creează premisele dezvoltării asertivităţii. 

Educatorilor, indiferent de etapa de dezvoltare a copilului, intervenţiei lor formative le revine 

dificila şi nobila sarcină de a gestiona, în conformitate cu exigenţele prezentului şi viitorului, atât 

predispoziţiile cognitive ale celui care învaţă (cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi), cât şi 

predispoziţiile lui afective (interesele, atitudinile) la care trebuie să adapteze modul de structurare a 

corpului de cunoştinţe oferit, secvenţele şi metodele de prezentare a corpului de cunoştinţe, 

mecanismele de întărire care asigură continuitatea motivării copilului (interesele lui), feed-back-ul 

şi formele de evaluare a performanţelor copilului şi a sistemului folosit. 

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 
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unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea 

problemelor ivite. 
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TEHNICI, STRATEGII ŞI METODE  

UTILIZATE ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂRII EXPERIENŢIALE  

LA NIVELUL PREŞCOLARILOR:  

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI. 
 

Prof. învăţământ preşcolar Zlatcu Tincuţa 
 Grădiniţa “Steluţele Mării” 

 

“Experienţa este un profesor puternic”. 

Învățarea experiențială este învățarea care are loc în urma reflecției asupra a ceea ce se face, 

ceea ce se află în contradicție cu învățatul "pe de rost" sau învățarea didactică. Învățarea 

experiențială este înrudită cu educația experiențială, învățarea prin acțiune, prin aventură, prin 

liberul arbitru, prin cooperare și prin serviciu în folosul comunității. Deși există conexiuni și 

puncte comune între toate aceste teorii ale educației, acestea nu trebuie confundate având 

înțelesuri diferite. Învățarea experiențială pune accentul pe procesul de învățare individual. Adesea 

se folosește ca și sinonim pentru educația experiențială, totuşi aceasta din urmă cuprinde un 

spectru mai larg al educației. Astfel, sub incidența educației experinețiale cad aspecte precum 

relația dintre cadru didactic şi copil, precum și subiecte mai cuprinzătoare cum ar fi structura și 

obiectivele educației. 

În grădiniţă sunt fundamentale trei tipuri de activităţi: jocul, explorarea şi experimentarea. 

Învăţarea prin  descoperire pe cale inductivă presupune explorare şi   experimentare şi se foloseşte 

atunci când copiii au posibilitatea să observe diferite fenomene şi obiecte, pentru ca, pe baza 

informaţiilor culese să ajungă la formularea unor generalizări. Rolul educatoarei este acela de a 

dirija procesul de observare şi formularea concluziilor. Specific învăţării prin descoperire pe cale 

deductivă este faptul că învăţarea se realizează prin trecerea de la adevăruri generale (noţiuni, legi) 

spre adevăruri particulare.  Copiii învaţă conştient experimentând activ. Ei învaţă mai mult şi mai 

bine prin intermediul experimentării concrete, prin care ei pot pipăi, examina şi manipula obiecte 

reale. Copiii trebuie să se mişte, trebuie activizaţi şi implicaţi; trebuie să le oferim oportunităţi 

pentru a-şi utiliza imaginaţia, să le dăm prilejul de a fi originali. În lumea de mâine, care va fi a 

lor, se vor petrece evenimente  pentru care soluţiile tradiţionale nu vor mai fi eficiente. 

Descifrarea tainelor ştiinţei prin experimente ştiinţifice contribuie la dezvoltarea capacităţii de 

învăţare la preşcolari, precum şi la dezvoltarea lor mentală optimă. Micile încercări de a înţelege 

cum funcţionează elementele mediului înconjurător hrănesc interesul şi curiozitatea copiilor de a 

cunoaşte, precum şi spiritul lor competitiv în descoperirea de lucruri noi, revoluţionare. 

 

PROIECT TEMATIC:MICII EXPLORATORI 

DOMENIU EXPERENȚIAL: OM SI SOCIETATE 

 SUBIECTUL:Vulcanul 

 SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

 Formarea deprinderii de a realiza un experiment științific utilizând materiale diverse;  

 Îmbogățirea cunoștiințelor despre natură prin valorificarea experienței personale a 

copiilor; 

OBIECTIVE OPERATIONALE : 

 să observe fenomenul de erupție vulcanică; 

MATERIAL DIDACTIC: Sticlă, plastelina, bicarbonat de sodiu, detergent de vase, acuarela, 

oțet; 

METODE SI PROCEDEE: Observarea spontană și dirijată, experimental, învățarea prin 

descoperire, explicația, demonstrația, brainstormingul de grup şi individual. 
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 DESCRIEREA EXPERIMENTULUI- este un experiment simplu de realizat si o ocazie de a 

le povesti copiilor cum s-au format vulcanii,ce este lava ,cum,când și de ce erupe un 

vulcan.Concluziile rezultate din desfășurarea activității conduc spre ideea potrivit căreia cadrele 

didactice pot transmite cunoștințe despre știință unor copii de vârstă mică dacă se folosesc metode 

și materiale atractive și dacă preșcolarii sunt implicați activ în demonstrarea lor.  

 REZULTATE OBȚINUTE:  În cadrul acestei activități preșcolarii participă cu entuziasm și 

interes la activitate, fiind atrași de subiect și dornici să experimenteze.În urma acestui experiment  

copiii au învățat ce este un vulcan,cum se formează acesta, ce este magma,cine ii studiază și cum 

erupe un vulcan. Pe tot parcursul activității copiii au fost stimulați să comunice impresii pe baza 

observarii efectuate. Participă activ și conștient la activitate urmând indicațiile educatoarei. 

 

PROIECT TEMATIC:MICII EXPLORATORI 

Centrul de interes : Ştiinţă 

SUBIECTUL: Ouă plutitoare 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: să constate diferenţa dintre apă sărată (apa mărilor şi oceanelor) şi 

apă potabilă.  

Se toarnă apă într-un pahar înalt până cand se umple pe jumătate. Se adaugă aproximativ 6 

linguri de sare, apoi se completează conţinutul adăugând apă plată cu grijă, astfel încât să nu se 

agite compoziţia. Se ia un ou crud şi  se lasă să plutească pe suprafata lichidului. 

Apa sărată este mai densă decât apă plată, aşadar va face orice obiect să plutească. Atunci 

când oul ajunge pe suprafaţa paharului, el se va scufunda în apa limpede, însa se va opri undeva la 

jumătatea paharului, unde se "loveşte" de stratul mult mai sărat de lichid. Experimentul stiintific are 

rezultatul scontat doar dacă se reuşeşte să nu se amestece cele două tipuri de apă, mai exact să nu se 

dizolve sarea în totalitate. Iată un mod inedit prin care se poate să  explicăm preşcolarilor de ce 

pluteste mai usor in apa marii, in comparatie cu apa din piscina. 

Benefiiciile experimentelor ştiinţifice pentru preşcolari: la vârsta preşcolară, copilul are deja o 

viziune generală despre modul în care interacţionează materia universală, aşadar este pregătit să 

aprofundeze cunoştinţele sale în arii restrânse, pentru o descifrare progresivă a vieţii pe Pământ. Să 

îi ajutăm să-si fructifice potenţialul intelectual cu aceste experimente ştiinţifice distractive pentru 

preşcolari. 

 

Tema săptămânală:  ”Greierele şi furnica” 

Tema activităţii: “Cămara furnicuţei” 

Categoria de activitate: ALA ( Joc de rol) 

Scopul: încurajarea preşcolarilor să se implice direct în experiență, apoi să reflecte asupra 

acesteia folosindu-și abilitățile analitice, astfel încât cunoștințele să fie înțelese mai bine și reținute 

pentru o perioadă mai lungă. 

Strategii didactice: 

Metode  şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, brainstormingul. 

Materiale didactice: grăunţe ( porumb, grâu), seminţe de dovleac, de floarea soarelui, 

săculeţi, costume de furnicuţă şi greieraş, vioară, etajeră pentru săculeţi, bani. 

Descrierea pe scurt a activităţii 

 Am pornit, în demersul meu, de la ideea că activitatea fundamentală din grădiniţă este 

jocul. Copiii mici sunt foarte ocupaţi să crească mari. Jocul de rol le oferă un prilej special de a 

explora diferite roluri, adesea roluri de adulţi sau de oameni care sunt importanţi în viaţa lor. Jocul 

de rol ne oferă prilejul de a fi foarte inventive: aşadar mi-am propus tema „Cămara furnicuţei” ce a 

constat în: furnicuţele îşi pregăteau proviziile pentru iarnă adunând grăunţele în săculeţi şi apoi îi 

aşezau în cămara muşuroiului. În timpul jocului îşi face loc întrebarea „Ce aveţi de gând să faceţi cu 

proviziile?” răspunsul nu ezită să apară: „Probabil o să îi dăm  şi greieraşului care toată vara a 

cântat, nu a muncit ca noi!” iar prin rolul facilitator al cadrului didactic, aşa cum reiese din filmare 
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se ajunge la vânzarea săculeţilor cu grăunţe greieraşilor în schimbul banilor. Preşcolarii recunosc 

bancnotele de bani, asociază bancnotele cu preţul produsului, fac adunări şi scăderi cu o unitate 

pentru a da rest clienţilor. 

La finalul jocului de rol mi-au propus două fetiţe să interpreteze pe roluri cântecelul 

„Greierele şi furnica”, un cântecel adorat de grupa mea.  

Rezultate obtinute 

Am încurajat participarea la activitate a copiilor, initiativa si creativitatea acestora şi am 

obţinut exact ceea ce mi -am propus: implicarea copiilor ca părţi active în învăţare (filozofia de 

baza a învăţării experienţiale).  

Când se joacă, copiii experimentează posibilitatea de a deveni mai flexibili în gândirea lor şi 

în rezolvarea situaţiilor problematice. 

Am folosit întrebări şi treptat am îndrumat grupul către gândirea reflectivă asupra experienței 

lor și către o înțelegere a felului în care pot aplica ceea ce au învățat în propria viață.  

Tema activităţii: “Drumul cărţii” 

Categoria de activitate: ALA ( Bibliotecă) 

Scopul: încurajarea preşcolarilor să se implice direct în experiență, apoi să reflecte asupra 

acesteia folosindu-și abilitățile analitice, astfel încât cunoștințele să fie înțelese mai bine și reținute 

pentru o perioadă mai lungă. 

Strategii didactice: 

Metode  şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, brainstormingul, salata de cuvinte 

Materiale didactice: jetoane, cărţi, dulu adeziv. 

Utilizarea cărţilor în mod corect este un obiectiv propus spre realizare. Nu-i de- ajuns să ştie 

de existenţa lor, ci şi de modul când şi cum pot fi folosite.  Deprinderea de a mânui corect cartea 

formată şi exersată pe perioada preşcolară , ajunge să devină obişnuinţă  pe toată perioada 

şcolarităţii şi mai tarziu în viaţa de adult. 

În utilizarea oricărui obiect, copilul trebuie instruit cum să-l folosească. De aceea am 

considerat că este necesar să ştie cum se mânuieşte o carte, care sunt condiţiile în care ea se 

păstrează în stare foarte bună, ce se impune respectat  atunci când împrumuţi o carte sau când o dai 

altei persoane spre utilizare.  

Pentru  a le forma astfel de deprinderi am folosit ca metode exerciţiul ”cum folosim cartea?”, 

”unde aşezam cartea dupa ce am folosit-o?”, şi simularea ”la biblotecă” activitate practic-

demonstrativă,  dar şi studiul de caz ca modalitate de înţelegere a rolului cărţii în actul de cultură la 

nivel naţional şi chiar universal.   

Am asezat pe carton alb cateva jetoane. Am cerut copiilor să îmi recunoască jetoanele. D. A 

le- a aranjat în ordine cronologică . Răspunsul A.D: “este drumul pe care îl face o carte pornind de 

la copacul din care se face hârtia, chiar ajungând şi prin mâinile scriitorului care se chinuie să facă 

textul, la tipografie şi în final cartea prinde viaţă şi ajunge în bibliotecă sau librării.” 

“Ce s-ar întampla dacă un ar exista scriitorii...?” 

C. A –“ Dacă un ar exista scriitorii, un ar exista nici cărţi.” 

D.R- “Nu am putea merge la şcoală pentru că nu am avea după ce învăţa.” 

T.M – “Nu am mai fi atât de inteligenţi deoarece nu  am avea de unde citi lucruri interesante.” 

Apoi descoperim pe raft o carte ruptă. “Ce credeţi că s-a întâmplat cu această carte?”  

Răspunsuri: Cred că un copil rău a rupt-o.; cred că un copil căruia nu îi plac poveştile nu a 

avut grijă de ea. De aici fac trimitere la regulile de păstrare a unei cărţi pentru a le consolida, si 

întrebare “Ce putem face acum cu această carte?”. O putem lipi şi aşeza înapoi în biblioteca. 

Răspunsurile nu au eyitat să apara. Au oferit si sugestii de recondiţionat: silicon, lipici, aracet, 

scotch, bandă dublu adezivă. Cartea este reparată şi toţi copiii sunt fericiţi. 

Am oferit  cât mai multe oportunităţi care să-l conştientizeze pe copilul de vârsta preşcolara 

de importanţa cărţii în viaţa lui la aceasta vârsta, dar şi mai târziu ca adult: 

 audierea şi analiza textelor literare 



213 

 

 initierea unor mini-dramatizari   sau jocuri de rol pornind de la tema unei povesti, poezii 

 crearea unor povesti despre obiecte, fapte, personaje 

 găsirea ideii unui text literar pornind de la imagine. 

În aceste condiţii este mai uşor să lucrezi cu copilul şi să-l conştientizezi de valoarea cărţii, de 

rolul  pe care îl ocupă în cultură dacă şi părintele devine partener în educaţia propriului copil.  

Câteva idei schimbate cu copilul în acest sens  întăreşte ideea de a pastra viu interesul faţă de 

carte şi cum procedează adultul ca să-şi îmbogaţească zestrea  literară. 

 

"Spune-mi şi voi uita, predă -mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi învăţa." 

proverb chinezesc 
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CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

Înv.Omer Birsen 

                                                               Şcoala Gimnazială „Spectrum” Constanţa 

 

 

Problema psihopedagogică a copilului aflat în trecere de la grădiniţă la şcoală este una de o 

reală importanţă şi cu profunde semnificaţii asupra evoluţiei educaţionale pe termen mediu şi lung. 

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 interdependență ca particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevului.Până la vârsta şcolarităţii mici întâlnim o adevărată explozie a procesului 

imaginativ, explozie întreţinută în special în cadrul jocului. În timpul jocului are loc îmbinarea 

dintre imaginaţia creatoare şi cea reproductiva. Imaginaţia este stimulată de joc, de activităţile 

obligatorii şi liber creative, de îndrumarea părinţilor şi a învăţătoarei. 

Clasa pregătitoare are un rol important în formarea şi dezvoltarea limbajului deoarece asigură 

condiţiile necesare pentru ca fiecare copil să abordeze învăţarea cu şanse sporite. Copilul mic este 

atras de basme şi povesti, poate reda pe fragmente sau integral conţinutul acestor texte, pot face 

aprecieri cu privire la comportamentul unor personaje. Înţeleg poezia şi pot să o retină foarte ușor, 

trăiesc sentimental mesajul.Trecerea de la grădiniţă la şcoala este trăită într-un mod dramatic de 

către acesta. Acomodarea în bancă, să răspundă când este întrebat, să se supună autorităţii, să 

respecte regulile specifice mediului şcolar. Relaţia cu profesorul este diferită decât cea cu părintele. 

Introducerea clasei pregătitoare are ca rol tocmai pregătirea acestuia pentru schimbările ce le 

presupune mediul şcolar. Strategiile adoptate pentru educaţia copiilor de 6-7 ani promovează o 

educaţie individualizată, cu accentuate valențe formative, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare 

al fiecărui copil, de cerinţe, de capacităţi şi de nevoile sale, în parteneriat cu familia, şcoala şi alte 

instituţii sociale. Curiozitatea este nevoia de a şti, dorinţa de a cunoaşte în amănunt ceva nou sau 

neobişnuit. Ea trezeşte dorinţa de a explora lumea. 

Şcolarii mici posedă o creativitate naivă şi efervescentă. Pe măsura dezvoltării operaţiilor 

mintale şi a capacităţii logice, aceştia vor înţelege realitatea obiectivă şi naivitatea fanteziei 

înregistrează o scădere bruscă. La aceasta contribuie şi sistemul de cerinţe şcolare, focalizate 

predilect spre o abordare logică, ca şi sistemul de evaluare care descurajează şi sancţionează 

modalităţile neuzuale de rezolvare a problemelor. Cercetătorii demonstrează că, cu cât se oferă mai 

mult copilului posibilitatea de a fi spontan şi independent, cu atât mai creativ va fi el mai târziu. 

Mediul familial joacă şi el un rol foarte important, putând favoriza din fragedă copilărie 

dezvoltarea creativităţii. Familia trebuie să atragă atenţia copiilor asupra tuturor fenomenelor, 

stimulând astfel propriile lor observaţii, să le permită să vadă, să pipăie, să audă ce se petrece în 

jurul lor, deschizându-le astfel calea spre mediul înconjurător. 

Lowenfeld consideră că nu este niciodată prea devreme pentru a începe educarea creativităţii 

elevilor. Educaţia artistică reprezintă mijlocul de educare a creativităţii generale. Dezvoltând 

sensibilitatea şi receptivitatea copilului pentru diverse materiale şi pentru particularităţile lor, pentru 

perceperea lumii înconjurătoare şi corelarea fenomenelor percepute, copilul învaţă cu timpul să 

folosească acele aptitudini şi în alte domenii(apud. E. Landau, 1979, p. 99). Sensul curent al 

creativităţii la elevi este acela de potenţial creativ, de factori sau capacităţi aptitudinale predictive 

pentru performanţele de mai târziu. Este vorba de capacitatea elevului de a acţiona independent, atât 

pe plan mintal cât şi pe plan practic, ca o premisă şi un prim pas pe calea obţinerii unor produse, în 

care independenţa actului să garanteze originalitatea soluţiei. 

Creativitatea copilului este diferită de creativitatea autentică pe care o întâlnim la adult, în 

sensul că produsul activităţii sale „creatoare“ nu este un nou şi valoros din punct de vedere social. 
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El este însă nou pentru copil, beneficiază de atributul originalităţii şi este realizat în mod 

independent. Plecând de la conceptul că orice persoană normală este capabilă de creativitate într-un 

anumit domeniu, la un anumit moment, Teresa Amabile, propune un model „componenţial “al 

creativităţii: creativitatea unui copil într-un anumit domeniu depinde de trei factori - deprinderi 

specifice domeniului, gândirea creativă şi deprinderile de lucru, precum şi motivaţia intrinsecă. 

Creativitatea elevilor din ciclul primar este o premiză esenţială şi necesară pentru activitatea 

de creaţie autentică a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces de 

valorificare a resurselor existente şi consolidate pe parcursul formării individului, în care şcoala are 

un rol hotărâtor. 

Ana Stoica afirmă că „fiecare persoană creatoare vine de fapt cu nota sa proprie, având o 

dominantă specifică, în funcţie de înzestrarea sa, de experienţa acumulată, de nivelul creativităţii, 

domeniul de manifestare şi de multe alte condiţii. Există o infinitate a formelor particulare de 

structuri psihice pe care le pot căpăta persoanele creatoare: nu se poate vorbi de un tip al 

creatorului, ci de diferite tipuri, ba mai mult încă, de individualităţi specifice ale creatorului. “(1983, 

p. 6). 

Profesorul creativ, asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează 

oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. Aceasta înseamnă că el 

stimulează pe elevi să caute noi conexiuni între fenomene, să imagineze noi soluţii pentru probleme 

care se rezolvă în manieră rutinieră, să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, 

neuzuale, să emită idei şi să dezvolte ideile altora. Profesorul creativ stăpâneşte arta de a pune 

întrebări. Profesorii creativi determină dezvoltarea creativităţii elevilor. Explicaţia ar putea fi 

transferul setului de valori propice creativităţii de la profesori la elevi, fenomen urmat de 

automodelarea copilului în funcţie de atitudinile şi convingerile interiorizate. 

Instrumentarul profesorului, înţelegând prin acesta ansamblul de metode şi procede didactice 

pe care le utilizează în procesul de predare-învăţare, are un rol deosebit de important în realizarea 

învăţării creative. Există o multitudine de mijloace prin care se stimulează şi se dezvoltă în cadrul 

şcolii creativitatea şcolarului mic: ghicitori, jocuri de isteţime şi perspicacitate, construcţii de 

probleme, jocuri pentru căutarea de cuvinte care încep sau se sfârşesc cu o anumită literă/silabă, 

alcătuirea de propoziţii, jocuri de echipă, activităţi practice. 

Evaluarea, în accepţiunea sa tradiţională, de control şi de măsură a învăţării, a „terorizat” 

generaţii de elevi, le-a înnăbuşit spontaneitatea şi creativitatea şi le-a încurajat conformismul, 

singurul în măsură să garanteze conformarea la standarde şi baremuri. A avut în mod evident efecte 

nefaste asupra creativităţii. Pentru a stimula învăţarea creativă, evaluarea trebuie nuanţată, trebuie 

să devină o resursă care să favorizeze dezvoltarea instrumentelor intelectuale de autoevaluare, 

acesta fiind rolul evaluării formative. De asemenea, metodele  

alternative de evaluare (portofoliul, proiectul etc.) solicită din partea elevilor o activitate 

independentă de explorare, de articulare a informaţiilor, de construcţie personalizată. Nu sunt de 

neglijat nici formele de evaluare neconvenţională, de exemplu prin intermediul metaforei, analogiei 

sau dramatizării, care permit transgresarea cunoştinţelor şi orientarea dinspre aparenţă către esenţa 

fenomenelor şi a relaţiilor dintre ele. 

Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală se află în strânsă legătură cu 

formarea şi dezvoltarea capacităţilor de creaţie. Limba, produs complex al dezvoltării istorice şi 

sociale a speciei umane, care evoluează şi se îmbogăţeşte odată cu aceasta, rămâne nu numai cel 

mai folosit, dar şi cel mai important mijloc de comunicare şi de creaţie, principalul instrument al 

gândirii umane. De aceea este necesar ca în studiul integrat al limbii române în şcoală să-şi găsească 

loc şi exerciţii exprese pentru dezvoltarea creativităţii verbale la elevi, paralel cu demersurile 

tradiţionale pentru învăţarea teoretică a ştiinţei despre limbă sau pentru însuşirea aspectului normal 

al limbii. 

Învăţarea creativă, în cadrul lecţiilor de limbă şi literatură română, reprezintă acea formă a 

învăţării, care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale şi colective orientate 
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spre căutarea, aflarea şi aplicarea noului. Elevii învaţă să fie creativi prin intermediul jocurilor de 

cuvinte pe care le putem organiza sub forma unor concursuri, cum ar fi: crearea unor propoziţii în 

care toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă; găsirea cât mai multor cuvinte care încep cu o 

anumită literă sau care să aibă un anumit număr de litere; crearea unor cuvinte noi prin posibila 

combinare a unor litere date etc. 

Exerciţiile lexicale contribuie la îmbogăţirea vocabularului, la dezvoltarea capacităţii de a 

gândi şi de a se exprima. Formarea unui limbaj care să fie expresia unei gândiri logice şi ordonate 

poate fi un instrument de lucru extrem de eficace în formarea capacităţilor creatoare. 

Este de preferat să promovăm atât aspectul limbajului, cât şi stimularea creativităţii, urmărind 

permanent dezvoltarea capacităţilor de lectură şi înţelegere ale fiecărui copil. Să învăţăm elevii 

noştri să recepteze frumosul, să-l guste şi să-l comunice altora, să descopere bogăţia de idei şi 

sentimente, să cunoască viaţa, lumea, societatea. 

Activitatea creatoare reprezintă într-o mare măsură multe abilităţi învăţate anterior. În 

majoritatea cazurilor de intervenţie în vederea stimulării creativităţii, este evidentă componenta 

imaginativă. 

Aplicarea în practica şcolară a unui sistem informaţional integrat, subordonat unor scopuri 

bine precizate şi operaţionalizate, „impune elaborarea unei tenologii didactice, care să vizeze atât 

restructurarea cât şi reorganizarea modului de învăţare, a metodelor şi mijloacelor de învăţare, cât şi 

a formelor de organizare adecvate învăţământului integrat. (M. Ionescu, 2005). 

Interdisciplinaritatea, apare sub aspect practic din necesitatea depăşirii limitelor create de 

cunoaştere, care a generat graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează 

pentru interdisciplinaritatea constă în faptul că ne oferă o imagine integrală a lucrurilor care sunt 

analizate. Interdisciplinaritatea constituie unul dintre cele mai actuale principii metodologice ale 

învăţământului, care condiţionează soluţionarea adecvată a problemelor cunoaşterii şi aplicării 

rezultatelor în praxisul social. 

Interdisciplinaritatea are mai multe avantaje:  

 asigură un anumit grad de integrare între diferite domenii de cunoaştere; 

 permite schimburi de ordin conceptual şi metodologic, precum şi utilizarea unui limbaj 

comun. Evident se are în vedere „calitatea interdisciplinarităţii de a fi operaţională, realizându-se cu 

adevărat numai prin spiritul de echipă, având nevoie de diversitate şi coordonare.” 

În raport cu conţinutul şi cu obiectivele pedagogice cadrul didactic stabileşte tipul şi structura 

lecţiei, strategiile de predare-învăţare, metodele şi procedeele de învăţământ, formele de activitate 

cu elevii (frontală, pe grupe, individuală, combinată), precum şi instrumentele de evaluare de 

deprinderi şi de creativitate, întrebări pentru fixarea cunoştinţelor, lucrări de control, fişe de 

evaluare, experienţe didactice, rezolvări de exerciţii şi probleme. 

Transferul cunoştinţelor presupune circulaţia informaţiilor, fixarea lor dintr-un domeniu sau 

altul, extinderea câmpului de aplicare a celor învăţate iniţial spre alte domenii adecvate. De 

exemplu la citire, numeroase cunoştinţe rezultate din analiza unor texte cu conţinut istoric pot fi 

utilizate în procesul formulării unor reprezentări, noţiuni şi teze istorice fundamentale. De 

asemenea, cunoştinţele de gramatică îşi pot găsi transfer, deci câmp de aplicare, în practica 

exprimării corecte. 

În învăţământ, interdisciplinaritatea implică stabilirea şi exploatarea unor conexiuni între 

limbaje explicative sau operaţii, în scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de 

învăţământ clasice. 

În procesele didactice obişnuite, la discipline diferite, se pot identifica obiective comune care 

pot fi, prilejuri de realizare a unor conexiuni disciplinare ce ţin de inspiraţia şi de tactul profesorilor. 

Tendinţa de a integra în clasă elemente informaţionale provenite din mediul informal constituie o 

cale profitabilă, de întărire a spiritului interdisciplinar.De exemplu: elevii nu pot ajunge la 

cunoaşterea naturii înconjurătoare şi a posibilităţii omului de a o influenţa, numai din carte. E 

necesar ca, înainte de studierea textelor despre natură, copiii să observe natura în mod direct, cu 
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prilejul diverselor excursii. Activităţi la colţul viu, pe terenul agricol. În urma observării directe 

elevii înţeleg unele corelaţii simple între fenomenele naturii, iar prin diverse aplicaţii practice pot să 

adâncească conţinutul textelor respective din manualul de limba română. 

Prin abordarea interdisciplinară se urmăreşte ca o idee, o informaţie, un detaliu cunoscut din 

lecturi literare să poată fi transferate sau asociate spontan cu elemente de conţinut specifice altor 

discipline sau sfere de inspiraţie: geografie, istorie, ştiinţe, arte plastice, film, teatru, educaţie 

muzicală, abilităţi practice. Atitudinea interdisciplinară, pluridisciplinară, intradisciplinară în 

învăţare trebuie să devină o mentalitate, pentru că promovează o viziune integrată asupra 

fenomenelor realităţii în care activează viitorul cetăţean. Toate acţiunile umane în urma cărora 

rezultă un produs cât de cât mai complicat este consecinţa unei atitudini de activitate în echipă 

interdisciplinară. Este nevoie să învăţăm elevii încă din şcoală cu asemenea deprinderi. 

Limba şi literatura română constituie o disciplină de studiu foarte importantă în procesul de 

învăţământ. Studiul limbii şi literaturii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea 

multilaterală a tineretului şcolar. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi 

concepută evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea corespunzătoare a celorlalte discipline de 

învăţământ. În ciclul primar importanţa limbii şi literaturii române ca disciplină şcolară este 

covârşitoare. Formulând funcţiile şi obiectivele-cadru ale limbii române, ca disciplină şcolară în 

ciclul primar, se cuvine să fie amintită, în primul rând, tocmai funcţia de comunicare prin limbaj. 

Prin funcţia de comunicare prin limbaj elevii îşi însuşesc unele tehnici ale muncii individuale, 

care îi conduc spre însuşirea unor deprinderi ce răspund, în ultimă instanţă, unei cerinţe 

fundamentale ale şcolii moderne. Această funcţie se realizează cu succes pe fondul dobândirii de 

către elevi a unor cunoştinţe care sunt implicate de însăşi tehnicile muncii intelectuale.În 

învăţământ, interdisciplinaritatea implică stabilirea şi exploatarea unor conexiuni între limbaje 

explicative sau operaţii, în scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ 

clasice.Obiective formativ-educative ale limbii române ca disciplină şcolară în ciclul primar se 

realizează concomitent cu obiectivele legate de funcţia de comunicare prin limbaj şi informaţională. 

La rândul lor, acestea din urmă pot fi îndeplinite în condiţii optime numai pe fondul unui 

învăţământ formativ, care solicită capacităţile intelectuale ale elevilor. 

„Multiplicarea rapidă a cantităţii de informaţie şi faptul că aceasta depăşeşte posibilităţile de 

asimilare ale elevilor, justifică interesul pe care ştiinţele educaţiei îl acordă laturei formative a 

învăţământului contemporan.” (V.Chiş, 2005). Aceasta trebuie să-l înveţe să se informeze, să 

analizeze, să evalueze informaţiile, să le structureze, să le aplice etc., adică să fie în acelaşi timp 

profesor şi elev; este vorba despre schimbarea ponderii celor două aspecte ale procesului de 

învăţământ în favoarea celui formativ şi despre pregătirea elevilor în vederea educaţiei permanente. 
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ISTORIA, PRIN OCHI DE COPII 

 

Prof. Badiu Iuliana 

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

 

Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii fiecărui individ, de aceea 

educaţia   trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între 

acestea şi dezvoltarea socială. 

Construirea parteneriatului educaţional trebuie să pornească de la cadrul didactic întotdeauna. 

El trebuie sa înceapă, în cadrul parteneriatelor cu: familia, alte şcoli, agenţi economici, organizaţii 

nonguvernamentale, cu următoarele activități: 

- şedinţă de orientare a adulţilor la începutul şi pe parcursul anului şcolar; 

- să trimită invitaţii din timp pentru acţiunile desfăşurate; 

- să manifeste entuziasm şi respect față de viitorii parteneri, ceea ce este benefic pentru copii. 

Întregul demers educaţional este sustinut de un conturat spirit de echipa – elevi, cadre 

didactice, părinţi – şi de un definit climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală a elevilor. 

Parteneriatul urmăreşte realizarea unor acţiuni de susţinere reciprocă în vederea unor ample, 

calitative şi eficiente activităţi educative, în domeniul practicii pedagogice şi a educaţiei 

interculturale. 

 Parteneriatul Școală – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 

Acest parteneriat va sprijini dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze 

relaţiile cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul înconjurător. Dorinţa încheierii acestui parteneriat se 

îndreaptă spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copil-părinte-educator-comunitate. 

Consider că pentru a te cunoaşte şi a te dezvolta e nevoie să îţi cunoşti trecutul naţional şi 

local. Colaborând cu Muzeul de Istorie, se va cultiva o atitudine pozitivă a elevilor faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi şi voi trezi copiilor interesul pentru valorile naţionale. 

În vederea obținerii unei acivități educaționale și extracurriculare eficiente, am ținut cont de 

specificul și nivelul de școlaritate ce orientează demersul didactic. Am acordat importanță 

curriculum-ului și activităților curriculare și extracurriculare, urmărind cele șapte dimensiuni create 

de acestea. 

Așadar, activitatea şcolară se prezintă, în funcţionalitatea ei, ca interacţiune multiformă şi 

complexă a numeroşi factori. Calitatea procesului didactic şi nivelul rezultatelor şcolare, succesul 

sau insuccesul şcolar sunt în funcţie de calitatea acţiunii acestor factori, a funcţionalităţii lor.  

Toate pornesc însă de la motivația școlară. Motivaţia desemnează aspectul energetic, dinamic 

al comportamentului uman.  

Însă, rezultatele şcolare ale elevilor nu depind numai de aptitudinile acestora, ci reprezintă, 

mai degrabă, eficienţa şcolară a aptitudinilor condiţionate de o serie de calităţi: interesele, 

motivaţia, perseverenţa, stabilitatea emoţională, atitudinea fată de învăţătură.  

Pornind de la acestea, am desfășurat evaluarea inițială a performanțelor școlare   

Ce știu despre strămoșii noștri? - test  

Plecând din lumea reală, am pornit o discuție cu copiii despre timp, despre oameni și evoluții 

și despre izvoarele poporului român. Astfel, copiii au fost întrebați dacă știu cine au fost strămoșii 

noștri. Răspunsurile au fost în majoritate bune: 

 

 

Răspuns  

Lotul de subiecți Clasa martor 

Nr. menționări Procentaj Nr. menționări Procentaj 

Strămoșii noștri au fost dacii și romanii. 23 66% 14 48% 

Strămoșii noștri au fost romanii. 5 14% - 0% 

Nu știu cine au fost strămoșii noștri. 7 20% 15 52% 
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 La întrebarea ”Ce știu despre strămoșii noștri”, 58% nu au știut nimic despre ei, iar restul 

de 42%  dintre elevi au dat diferite răspunsuri: 

- au trăit demult 

- au fost buni 

- au purtat multe războaie 

- erau puternici 

- erau războinici înnăscuți și neînfricați 

 De aceea am considerat important să inițiez un proiect de parteneriat cu Muzeul de Istorie 

Națională și Arheologie Constanța, sub motivaţia că şcolarii trebuie să cunoască caracteristici ale 

meleagurilor dobrogene, să cunoască istoricul zonei noastre, al litoralului românesc, dar și istoria 

națională și formarea poporului român. 

Copiii au fost implicaţi în parteneriat şi cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa, unde şi-au îmbogăţit cunoştinţele despre formarea poporului român, despre portul 

oamenilor din trecut şi multe altele. Prin vizitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie si a 

Edificiului de Mozaic s-au atins următoarele obiective: 

►Apropierea elevilor de trecutul istoric al ţării şi motivarea pentru explorarea acestuia; 

►Stimularea creativităţii prin integrarea elevilor în activităţi educaţionale;   

►Stimularea gustului pentru explorare al elevilor, pentru orientarea, îndrumarea și 

valorificarea acestuia; 

►Familiarizarea cu spaţiul comunicaţional şi socializant al muzeului; 

►Sprijinirea procesului de adâncire şi formare a deprinderilor de explorare şi investigare a 

izvoarelor scrise şi nescrise; 

►Lărgirea permanentă a orizontului cunoaşterii ştiinţifice; 

►Dezvoltarea sentimentului de patriotism local şi naţional al elevilor. 

Prin cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care definesc portretul spiritual 

al poporului român, copiii şi-au educat trăsăturile pozitive de voinţă şi caracter şi şi-au format o 

atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. În urma vizitării Muzeului de Istorie Naţională şi 

Arheologie, copiii au realizat pliante, desene şi chiar costumaţii, făcând un carnaval, la care au 

participat cu mare drag, alături de învățătoare și părinţi.  

1. Evaluarea finală 

Chiar dacă sunt mici, copiii pot influenţa pozitiv viaţa societăţii, fiind un bun exemplu 

pentru comunitate, de la care ne aşteptăm să ne fie alături în tot ceea ce întreprindem. Prin lucruri 

mici obţinem lucruri mari, aşa că bunele comportamente trebuie formate încă de la primii paşi în 

viaţa socială, încă de la intrarea în școală, pentru o societate cât mai bună, spre dezvoltare şi 

perpetuare a imaginilor noastre sociale, culturale, istorice, geografice, artistice etc 

Lărgirea permanentă a orizontului cunoaşterii ştiinţifice; 

Dezvoltarea sentimentului de patriotism local şi naţional al elevilor 

În cadrul proiectului elevii au fost încurajați să coopereze, să  pună întrebări, să participle la 

acțiuni de cunoaștere, interpretare, observare, concluzionare, iar în cazul în care lecțiile de istorie se 

impun prin latură afectiv-emoțională, ele s-au desfășurat într-un cadru adecvat, oferit și de secțiile 

muzeului de istorie. Evaluarea acestor activități s-a realizat printr-un test format din întrebări 

deschise, astfel: 

 

Întrebări  

Lotul de subiecți Clasa martor 

Corecte Procentaj Corecte Procentaj 
Cine a fost conducătorul dacilor? 35 100% 2 7% 
Cine a fost conducătorul romanilor? 33 94% 1 3% 
Ce îndeletniciri importante aveau dacii? 30 86% 0 0% 
Ce clădiri din orașul nostru datează din cele mai vechi 

timpuri? 
32 91% 0 0% 

Care este originea numelui și vechimea orașului Constanța? 31 89% 0 0% 
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Din nou se observă că parteneriatul aduce un real aport la progresul școlar. Participând la 

activități extracurriculare, elevii au avut posibilitatea să își lărgească orizontul cunoașterii științifice 

și să își dezvolte sentimentul de patriotism local și național. Prin caracterul interactiv al acestor 

activități, obiectivele au fost atinse, iar elevii au dobândit un sistem de informații științifice 

referitoare la istoria poporului roman și a orașului Constanța și și-au însușit un limbaj de 

specialitate, îmbogățindu-și vocabularul. Astfel, eseurile create cu tema ”Întâlnire cu strămoșii” sau 

”Întoarcerea în timp” au făcut ca evaluarea proiectului să fie mai plăcută, mai relaxantă și 

amuzantă, cu elemente și denumiri specifice, din care a reieșit că elevii sunt într-adevăr dornici și 

capabili de a cerceta, investiga, interpreta și utiliza lucruri noi. 

Aşadar, chiar dacă sunt mici, școlarii pot influenţa pozitiv viaţa societăţii, fiind un bun 

exemplu pentru comunitate, de la care ne aşteptăm să ne fie alături în tot ceea ce întreprindem. Prin 

lucruri mici obţinem lucruri mari, aşa că bunele comportamente trebuie formate încă de la primii 

paşi în viaţa socială, încă de la intrarea în școală, pentru o societate cât mai bună, spre dezvoltare şi 

perpetuare a imaginilor noastre sociale, culturale, istorice, geografice, artistice etc. 
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Secțiunea nr. 5 

 

 

 

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
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ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ STEP BY STEP 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ – CADRUL OPTIM PENTRU 

CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE 
 

Profesor Învățământ Primar  Zamfir Eugenia 

Şcoala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu” Constanţa 

 

 

Societatea contemporană impune introducerea unui nou tip de educaţie, ce porneşte de la 

patru imperative ale societăţii viitoare: să cunoşti, să faci, să trăieşti alături de ceilalţi, să exişti. În 

termeni de comportament, ele devin: a învăţa cercetând, a învăţa să creezi, a învăţa să trăieşti 

alături de ceilalţi. Împletirea acestor imperative conduc la o învăţare continuă, o dovadă că ai 

învăţat să fii. 

Creată ca un răspuns la marile schimbări ce se petrec în societate, alternativa educaţională 

Step by Step este un model ce încurajează elevii să devină cetăţeni activi şi să aprecieze valorile 

inerente unui model de viaţă democratic; implică un alt mod de abordare a copilului, are ca piatră 

de temelie „educaţia centrată pe elev”. Aceşti copii sunt încurajaţi să-şi exprime propriile păreri, să 

aprecieze valorile inerente ale unui mod de viaţă democratic.  

Activitatea denumită „Întâlnirea de dimineaţă” constituie parte integrantă a programului 

normal de şcoală şi începe la prima oră de curs.  

Depinde numai de măiestria, talentul, creativitatea cadrului didactic ca activităţile să se 

îmbine armonios; acest debut al activităţii şcolare dintr-o zi este menit să închege colectivul în 

întregul său, elevi şi cadre didactice, poate chiar şi părinţi, să „deschidă” sufletele copiilor, să-i 

apropie şi să conştientizeze ideea de „comunitate”. 

Crearea unei atmosfere destinse la începutul zilei asigură elevilor o participare mai activă la 

oră, le stimulează curiozitatea, îi încurajează să-şi exprime propriile gânduri, să ia atitudine, să-şi 

ajute aproapele, să fie mai toleranţi, să înveţe să asculte şi să-şi respecte partenerul de activitate, fie 

el cadru didactic, colegul sau o altă persoană care se poate afla la un moment dat în clasă. 

La această întâlnire, elevii se adună la începutul zilei pentru a saluta, pentru a asculta cu 

atenţie gândurile colegilor de clasă în legătură cu o problemă ridicată de unul dintre ei, pentru a 

comenta şi pune întrebări respectuos, apoi elevii colaborează la desfăşurarea unor activităţi, 

consultă agenda şi discută noutăţi din ziua respectivă. 

Reprezintă o metodă de predare care permite abordarea integrată a activităţilor şcolare şi 

sociale, astfel încât profesorii şi elevii să poată conlucra cât mai bine. 

În calitate de activitate zilnică, acest moment are rolul: 

 1.să creeze o comunitate; 

 2.să încurajeze ascultarea, împărtăşirea sentimentelor, participarea; 

 3.să înveţe, prin ritualurile şi tiparele zilnice, deprinderile necesare pentru a deveni un 

membru inimos al clasei şi al şcolii. 

„Întâlnirea de dimineaţă” are o structură specială şi începe odată cu sosirea tuturor elevilor. 

Aceste evenimente zilnice satisfac nevoile şcolare şi sociale ale elevilor şi sunt esenţiale pentru 

succesul lor în şcoală. Comportamentul etic se formează şi se dezvoltă în cadrul întâlnirii. Învaţă să 

aibă grijă de cei din jurul lor, creează o atmosferă vioaie, entuziastă, prietenoasă pentru toată ziua, 

stabilesc ritualuri şi rutine, dau ocazia participării individuale sau de grup, recunosc importanţa 

contribuţiei fiecăruia, exersează deprinderi importante pentru succesul şcolar, cum ar fi cele de a 

asculta, a vorbi, a sintetiza informaţii, a rezolva probleme, a urma indicaţii, a lua decizii, a citi, a 

scrie, a ortografia şi a socoti. 

Ca etape, în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă”, se pot enumera: 

Salutul („Bună dimineaţa!”, „Bună dimineaţa, frunzuliţelor!”, „Salut, fluturaşilor!”, „Iubitori 

ai animalelor, bună dimineaţa!”, „Bine v-am găsit, copii isteţi!”). 
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Calendarul (se precizează ziua din săptămână, data, evenimentele sociale şi personale legate 

de ziua în curs; pentru a crea copiilor abilităţi de observare în legătură cu schimbările care au loc în 

mediul înconjurător se poate completa şi un „Calendar al naturii”). 

Agenda zilei (planificarea activităţilor pentru ziua respectivă, afişată într-un loc accesibil; se 

vor face referiri şi trimiteri la ea pe tot parcursul zilei). 

Exemplificare – Completarea calendarului; Agenda zilei: 

               
Mesajul zilei realizează introducerea în temă, solicită atenţia copiilor, mai ales prin scrierea 

unor mesaje incomplete. Poate cuprinde părţi de citire, scriere, matematică, ştiinţe. 

Noutăţi – elevii se înscriu la noutăţi şi vor povesti o întâmplare petrecută. Se comunică 

disciplinat, eficient. Noutăţile sunt prezentate pe „Scaunul autorului”, unde elevul va fi atent la 

modul de comunicare, deoarece urmează întrebările şi comentariile colegilor. 

Astfel, reuniunea întregii clase de la începutul zilei debutează cu „Salutul”. Elevii sunt aşezaţi 

în cerc, semicerc, alături de profesor, astfel încât fiecare să îi poată privi pe ceilalţi, se ţin de mâini, 

atingerea, acceptarea, fiind prima etapă de colaborare, de coeziune de grup. Salutul poate fi iniţiat la 

început de profesor, pentru ca mai apoi fiecare dintre copii să preia acest rol. Salutul poate fi 

simplu, „Bună dimineaţa!” sau poate fi prilejul unei urări ocazionată de un eveniment din viaţa 

unui elev, ori a şcolii, a unui îndemn, a exprimării unor sentimente. Salutul poate varia de la un 

copil la altul, fiecare exprimându-şi sentimentele faţă de cel care îl salută. Aşezarea în semicerc se 

schimbă de la o zi la alta, astfel încât fiecare să poată lua contact şi cu ceilalţi colegi. 

„Mesajul zilei”,  ca suport al activităţii de predare-învăţare trebuie: 

 să aibă caracter formativ; 

 să stimuleze încrederea în sine a participanţilor; 

 să dezvolte abilităţi de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 

 să dezvolte gândirea logică, critică, independentă; 

 să dezvolte răspunderea individuală şi de grup; 

 să fie suportul grafic care să susţină predarea şi să stimuleze elevii la o participare activă; 

 să constituie un moment-cheie în delurarea activităţilor şcolare într-o clasă orientată după 

necesităţile copiilor; 

 să faciliteze esenţializarea materialului informativ care urmează a fi experimentat, 

schematizând ideile; 

 să fie conceput astfel încât să ofere posibilitatea eliminării redundanţei din informaţie. 

Mesajul zilei îl va ajuta pe elev să recurgă la informaţia anterioară deţinută, să analizeze, să 

sintetizeze, să evalueze, să decidă ce va lua în considerare şi ce va omite din tot ceea ce ştie pentru a 

rezolva o problemă, o situaţie-problemă. Astfel, profesorul va concepe „Mesajul zilei” având în 

vedere introducerea cunoştinţelor noi, care urmează să fie prelucrate în centrele de activitate în 

scopul achiziţionării de către elevi. 
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Exemplificare – Mesajul zilei: 

      
„Noutăţile zilei” încheie întâlnirea de dimineaţă. Elevii care şi-au notat numele pe mesaj vor 

împărtăşi de pe „Scaunul autorului” noutăţile sau experienţele personale deosebite, având 

responsabilitatea comunicării. 

Beneficiile ”Întâlnirii de dimineaţă” pot fi sintetizate astfel: 

 asigură pentru profesor cadrul optim pentru creativitate şi inovaţie; 

 constituirea comunităţii; 

 crearea unei atmosfere pozitive; 

 sporirea aptitudinilor de comunicare; 

 încurajarea atitudinilor şi comportamentelor democratice. 
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CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENTEI 

 

Dobre Maria Cristina-prof.ȋnv.primar 

Școala Gimnazială ,,Prof. Emil Negoiță”-Miroși 

 

 

“Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, care percepe 

cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza 

acestei vieţi” (Ernest Louis). 

Învăţarea prin intermediul jocului didactic, mai ales de vârstă şcolară mică, este una din 

dezideratele pedagogiei moderne şi postmoderne, deoarece lecţiile organizate pe baza jocului oferă 

un cadru propice pentru învăţarea activ – participativă, stimulând creativitatea şi imaginaţia 

elevilor. 

Problemă de cercetare pentru psihologi, pedagogi, psihanalişti, filosofi, esteticieni, sociologi 

şi sociologi ai culturii, axiologi, antropologi, economişti - dată fiind complexitatea uimitoare a 

fenomenului, creativitatea este şi în atenţia lingviştilor şi a psiholingviştilor. Precizarea termenului, 

impunerea lui în limbă din palierul neologismelor în cel al limbii comune şi menţionarea lui nu 

numai în dicţionarele lexicale, dar şi în cele de pedagogie şi de psihologie, sunt tot atâţia paşi în 

conştientizarea şi valorificarea creativităţii. 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin "creare", care înseamnă "a zămisli", 

"a făuri", "a crea", "a naşte". Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de 

creativitate defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât 

originea cât şi scopul. Termenul şi noţiunea generică au fost introduse pentru prima dată, în anul 

1937, de psihologul american G.W. Allport, care simţise nevoia să transforme adjectivul "creative", 

prin sufixare, în "creativity", lărgind sfera semantică a cuvântului şi impunându-l ca substantiv cu 

drepturi depline, aşa cum apare mai târziu în literatura şi dicţionarele de specialitate. În anii '70, 

neologismul preluat din limba engleză s-a impus în majoritatea limbilor de circulaţie internaţională 

("créativité" în franceză, "Kreativität" în germană, "creativita" în italiană, etc.), înlocuind eventualii 

termeni folosiţi până atunci (cf. în germană se folosea termenul "das Schöpferische" = "forţa de 

creaţie"). 

Pe când teologii preamăresc Creaţia Divină, savanţii şi artiştii problematizează neîncetat 

creativitatea umană. Într-adevăr, problema creativităţii este abordată şi se formulează în funcţie de 

contextul social. Pentru simplificare, putem considera Dicţionarele ca reflectând destul de fidel 

aceste oscilaţii de interes şi modalităţi de prezentare. 

Ultima ediţie Dicţionarului enciclopedic (1993) consideră “Creativitatea ca trăsătură 

complexă a personalităţii umane, desemnând capacitatea de a realiza ceva inedit, original”. 

Caracterizarea aparţine psihologilor şi oferă ceva mai mult decât ediţia anterioară; Dicţionarul 

Enciclopedic Român (1962) nu trata subiectul ca atare, ci numai “Creaţia Artistică”. Tot ce aflăm 

sub acest titlu este că opera de artă rezultă dintr-un proces îndatorat talentului şi fanteziei artistului, 

respectiv concepţiei sale despre lume. 

Ceva mai amplu se tratează problema în Dicţionarul de Estetică Generală (1972), care insistă 

asupra fenomenului de producere a unicatelor şi a diversităţii interpretărilor lui. Astfel, în istoria 

culturii, creaţia artistică apare ca: 

· act delirant, chiar demenţial sau mistic, impuls al Divinităţii (Platon), 

· expresie sensibilă a Ideii Absolute (Hegel), 

· activitate spirituală prelogică şi amorală (B. Croce), 

· revelaţie pură (A. Brémond), 

· o compensaţie sau manifestare sublimată a refulărilor instinctuale (S. Freud), 

· un produs patologic (C. Lombroso) sau al dicteului automat (A. Bréton), 

· act gratuit, aleator sau simplu joc (K. Gross), 
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· expresie a sintezei armonioase şi superioare a disponibilităţilor vitale (J. M. Guyau), 

· proces natural continuat pe planul spiritualităţii (G. Séailles), etc. 

Jocul didactic este cel care imprimă activităţii un caracter mai atrăgător, aducând starea de 

bună dispoziţie , favorizând astfel parcurgerea drumului spre atingerea obiectivelor. 

Jocul didactic reprezintă un ansamblu de operaţii şi acţiuni care „urmăresc realizarea unor 

obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a elevului, într-o atmosferă destinsă, 

încărcată de bună dispoziţie şi bucurie”. 

Pentru a putea fi integrat cu succes în lecţie, jocul didactic trebuie să urmărească realizarea 

unui scop şi o sarcină din punct de vedere al conţinuturilor propuse pentru învăţare, să utilizeze 

elemente de joc, în vederea realizării obiectivelor propuse, să utilizeze un conţinut specific, atractiv, 

accesibil elevilor, să utilizeze reguli de joc cunoscute şi respectate de elevi. 

Scopul jocului didactic trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele programei şi trebuie să 

respecte particularităţile psihologice şi individuale ale copiilor. Jocurile urmăresc probleme de 

natură cognitivă, aspecte de ordin formativ. 

Sarcina didactică este în strânsă legătură cu conţinutul jocului. Sarcina jocului este partea 

centrală a acestuia, antrenând operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia şi imaginaţia 

copilului. 

Elementele de joc constau în: întrecerea individuală sau pe grupe, spiritul de echipă, 

recompensa, penalizarea, încurajările, cuvintele stimulative, etc. 

Conţinutul jocului trebuie să corespundă particularităţilor de vârstă ale elevilor, să fie 

accesibile, atractive. 

Regulile jocului trebuie clar formulate pentru a putea fi foarte bine înţelese de către copii. 

Învăţătorul punctează rezultatele participanţilor şi recompensează câştigătorii. 

Jocurile didactice se clasifică în funcţie de sarcina didactică, materialul didactic folosit, 

aportul lor formativ. La baza jocului stă munca de echipe, pe grupe de inteligenţă (după teoria in 

teligenţelor multiple, concepută de H. Gardner). 

Teoria Inteligenţelor Multiple (T.I.M.) a lui Howard Gardner, elaborată în jurul anilor 1980, 

consideră că există opt forme distincte ale inteligenţei. În locul viziunii unilaterale asupra 

intelectului, Gardner propune o viziune pluralistă, care ia în considerare numeroasele şi diferitele 

faţete ale activităţii cognitive, deducând că indivizii diferă între ei prin abilităţi şi stiluri cognitive. 

Cele opt forme distincte ale inteligenţei şi ale abilităţilor pe care acestea le presupun sunt: 

1. Inteligenţa lingvistică/verbală este o aptitudine a cuvântului, o capacitate de a construi 

enunţuri, de a utiliza limbajul pentru a activa anumite informaţii şi pentru a opera cu ele, capacitatea 

de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul codului lingvistic. 

2. Inteligenţa logico-matematică este capacitatea de a calcula, cuantifica, de a opera cu 

modele, categorii, relaţii, de a grupa şi ordona date şi de a le interpreta, de a efectua operaţii logice 

îcomplexe, de a evalua propoziţii, de a efectua raţionamente, tip de inteligenţă adesea corelat cu 

gândirea ştiinţifică şi matematică. 

3. Inteligenţa muzicală/ritmică constă în a rezolva probleme şi a crea produse cu ajutorul 

funcţiilor auditive, care se exersează în percepţia, recunoaşterea, compunerea, producerea şi 

valorificarea fragmentelor muzicale, melodiilor, construcţiilor melodice, ritmurilor, tonurilor, 

sunetelor. 

4. Inteligenţa vizual/spaţială este o abilitate de ordin spaţial, capacitatea de a vizualiza şi a 

percepe spaţiul, de a rezolva probleme şi de a crea produse cu ajutorul reprezentărilor mentale, al 

simbolurilor grafice, al graficelor, al diagramelor, al imaginilor şi culorilor, abilitate care nu este 

corelată strict cu domeniul vizual, ea putând fi prezentă şi la copiii orbi. 

5. Inteligenţa naturalistă este capacitatea de a rezolva probleme şi de a crea produse cu 

ajutorul reprezentărilor despre mediul înconjurător, a unor elemente ale acestuia şi a schimbărilor 

din mediu. 
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6. Inteligenţa corporal/kinestezică este capacitatea de a rezolva probleme legate de mişcare, 

de a crea produse cu ajutorul abilităţilor motrice şi al mişcării întregului corp, acest tip de 

inteligenţă subliniind legătura între acţiunile mintale şi cele fizice. 

7. Inteligenţa intrapersonală este capacitatea de a comunica permanent cu propria lume 

interioară, de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse graţie introspecţiei, a cunoaşterii şi 

înţelegerii de sine, a conştientizării propriilor sentimente, trăiri, stări interioare, emoţii, intenţii, 

motivaţii, interese. Această inteligenţă ne ajută să ne înţelegem propria personalitate, să 

«colaborăm» cu noi înşine. 

8. Inteligenţa interpersonală este capacitatea de a comunica permanent cu lumea exterioară, de 

a rezolva probleme şi de a crea produse graţie empatiei, cunoaşterii şi înţelegerii altor persoane, a 

conştientizării sentimentelor, trăirilor, stărilor interioare, intenţiilor, motivaţiilor, intereselor, 

modurilor de interacţiune specifice celorlalte persoane. Această inteligenţă ne ajută ca, înţelegându-

i pe ceilalţi, să colaborăm şi să cooperăm cu ei, datorită abilităţilor sociale pe care le deţinem. 

De fapt, Gardner a identificat şi al nouălea tip de inteligenţă-cea existenţială, dar nu a reuşit să 

determine zona cerebrală responsabilă de activitatea ei. Acest tip de inteligenţă este, după Gardner, 

o modalitate de cunoaştere a lumii, valorificată de filosofi şi de cei cu înclinaţii spre filosofie. 

Ţinând seama de faptul că cea mai importantă aplicare didactică a teoriei lui Gardner este 

promovarea înţelegerii profunde a conceptelor fundamentale din diferite discipline, am acordat 

posibilitatea eleviloe mei de a le explora, folosind o gamă largă de inteligenţe. Un element esenţial 

în aplicarea T.I.M. la clasă este ca învăţătorul să cunoască profilul de inteligenţă al elevilor, în 

vederea stabilirii strategiilor didactice de diferenţiere şi individualizare. 

Cunoscând profilul de inteligenţă al fiecărui elev din clasă (este vorba de clasa a III-a), iată 

cum am aplicat T.I.M. la disciplina « Limba şi literatura română »,pe tema “Anotimpurile”. 

Grupele de elevi pe tipuri de inteligenţă au avut sarcini diferite : 

 1. LINGVISTICĂ 

-Realizaţi un dialog între anotimpul preferat şi elevul de clasa a III-a; 

-Scoateţi în evidenţă transformările care au loc în natură în anotimpul respectiv. 

 2. LOGICO-MATEMATICĂ 

- Echipa de matematică, ce răspunde sarcinilor responsabile pentru dezvoltarea inteligenţei 

logico – matematice, are sarcina de a crea probleme folosind expresiile:”de 3 ori mai multe 

frunze”,”jumatate din numarul brazilor”, “de 5 ori mai puţine zambile” ,”un sfert din numarul 

turiştilor”. 

 3. MUZICALĂ 

-Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor « văl de brumă argintie », «a-nceput să sufle gerul 

», « floarea gingaşă,frumoasă », « fluturi galbeni şi zglobii ». 

--Alcătuiţi voi rime. 

-Murmuraţi (pe grupe ) o melodie care s-ar potrivi mesajului transmis de fiecare strofă. 

 4. VIZUAL-SPAŢIALĂ 

-Realizaţi un tablou în care să înfăţişaţi, cu ajutorul formelor şi culorilor, ceea ce este 

reprezentativ fiecărui anotimp ; 

-Numiţi culorile care se potrivesc cel mai bine anotimpului ilustrat. 

 5. NATURALISTĂ 

-Explicaţi relaţiile cauzale dintre fenomenele naturii şi mediul înconjurător; 

-Exemplificaţi cum poate contribui omul pentru menţinerea unui mediu sănătos; 

 6. INTRAPERSONALĂ 

-Desprindeţi din fragmentul audiat sentimentul transmis de fiecare anotimp; 

-Precizaţi momentele în care aţi mai simţit aceste sentimente. 

În finalul orei, după ce s-au discutat în parte şi s-au analizat produsele activităţii echipelor, se 

trece la realizarea ultimei cerinţe a jocului: «Imaginaţi-vă un final pentru „Povestea 

anotimpurilor”». Timp de lucru cincisprezece minute. Eseurile sunt apreciate şi notate. 
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Alfred Binet consideră inteligenţa ca pe o abilitate generală de a gândi şi a rezolva probleme 

într-o gamă variată de soluţii. 

Considerăm că prin antrenarea mai multor tipuri de inteligenţă (a inteligenţelor multiple, după 

H. Gardner) în realizarea de creaţii literare, are loc dezvoltarea gândirii divergente a elevilor, 

stimularea creativităţii şi imaginaţiei de natură literară. 

Pe parcursul mai multor ore, copiii trec rând pe rând prin sarcinile tuturor grupelor, pentru că 

în felul aceasta fiecare elev să îşi dezvolte toate tipurile de inteligenţă aplicate la jocuri. 

Capacitatea de a realiza un produs nou şi adaptat 

Psihologii înţeleg prin creativitate dispoziţia inventivă sau capacitatea de înnoire existentă în 

stare potenţială la orice individ uman şi la toate vârstele. Copilul, care-şi manifestă permanent 

mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat încă de educaţia rutinieră, 

este considerat prototipul creativităţii. Mai trebuie precizat că, strâns legată de mediul socio-

cultural, această tendinţă naturală, firească a omului, de realizare a sinelui, presupune condiţii 

favorabile spre a se exprima ca ingeniozitate elaborată. Teama faţă de orice deviere de la normă 

(convenţie, tradiţie) sau conformismul social are ca efect dispariţia oricărei urme de originalitate, 

fiind capcana în care eşuează creativitatea multor indivizi. 

Pentru a dezvolta creativitatea copiilor, învăţătoarea trebuie ca în toate ocaziile să dea ea 

însăşi dovadă de calităţi creatoare. În acest sens am cautat mai intâi sa creez un mediu ambiant, 

plăcut copiilor, în care să se simtă bine, să lucreze cu plăcere în care spiritul lor creator să se poata 

manifesta. Am făcut din sala de clasă o încapere curata, frumoasa, atrăgătoare. Pe pereţi sunt 

aşezate desene care reprezinta scene din lecţiile studiate cât si imagini cu cele patru anotimpuri. Am 

realizat expoziţii cu lucrările elevilor. Am însoţit deseori activitătile practice cu melodii adecvate 

stimulatoare a creativităţii copiilor. Aprecierile asupra lucrărilor au fost obiective, stimulatoare, 

pentru ca “ micuţii făuritori de frumuseţi “ să devină viitorii făuritori de valori materiale şi 

spirituale. 
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   CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENȚEI 
 

                           Învățător: Ene Georgiana Daniela 

                           Școala Gimnazială ”Spectrum” Constanța 

 

                                              

                                                              ”Creativitatea este distracția inteligenței. ”     

                                                                                                 (Albert Einstein) 

 

Atât inteligența, cât și creativitatea sunt laturi ale personalității.  

Creativitatea este latura transformativ-constructivă a personalității. Creativitatea reprezintă 

ansamblul unitar al factorilor subiectivi și obiectivi care conduc la realizarea de către indivizi sau 

grupuri a unui produs original și de valoare pentru societate. Din punct de vedere etimologic, 

cuvântul creativitate, își are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamnă ”a zămisli”, ”a făuri”, 

”a crea”, ”a naște”. (Weston, 2008) afirmă despre creativitate că este ” abilitatea de a vedea o 

provocare sau o problemă într-o nouă lumină și de a găsi, astfel, soluții care pănă atunci nu erau 

evidente.” 

După P. Popescu-Neveanu ”creativitatea presupune o dispoziție generală a personalității spre 

nou, o anumită organizare stilistică a proceselor psihice în sistem de personalitate.„  

Inteligența este latura rezolutiv-productivă a personalității, deoarece este implicată în 

rezolvarea situațiilor problematice și asigură adaptarea la mediu. Termenul de ”inteligență, provine 

din latinescul ”intelligere”, care înseamnă ”a relaționa”, ”a organiza”, sau de la ”interlegere”, care 

presupune stabilirea de relații între oameni. (Piaget, 1972) afirmă că inteligența este ” un termen 

genetic care indică formele superioare ale organizării sau echilibrului structurii cognitive utilizată la 

adaptarea la mediul fizic și social.„ 

H. Gardner autorul ” Teoriei inteligenţelor multiple ”comentând cele două concepte 

(creativitate și inteligență) subliniază că ele se referă la aceleaşi structuri intelectuale. Contrazicând 

afirmaţia că raţiunea, logica şi cunoaşterea nu sunt sinonime, H.Gardner propune o nouă viziune 

asupra inteligenţei. 

Psihologul Robert Sternberg, a dezvoltat un model de cinci nivele, pentru a demonstra 

legătura dintre inteligență și creativitate. 

Primul model consideră creativitatea un ansamblu al inteligenței, unde s-a demonstrat că 

structura multidimensională a inteligenței include mai mulți factori, caracteristici gândirii 

divergente: fluiditatea, flexibilitatea, rezolvarea problemelor, originalitatea. 

La nivelul doi apare inteligența ca o submulțime a creativității. În acest caz creativitatea, este 

influențată și generată de șase elemente: mediul, inteligența, cunoștințele, tipul de gândire 

personalitatea și motivația. 

La nivelul trei ambele sunt considerate procese mentale identice. 

La nivelul patru inteligența apare ca element de bază al acomodării, iar creativitatea este 

elementul care provoacă schimbările. 

La nivelul cinci abilitățile apar ca elemente relaționale, unde părțile comune se află într-o 

interacțiune continuă. 

Cercetările legate de inteligență și creativitate, au demnostrat că inteligența poate exista și fără 

creativitate, dar creativitatea presupune prezența inteligenței. 

Teoria lui Gardner justifică ceea ce se poate constata, de altfel, în activitatea cotidiană a 

fiecăruia, anume că nu învăţăm în acelaşi mod, că avem stiluri diferite şi atitudini de învăţare 

diferite şi, ca urmare, avem nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot  parcursul 

procesului de instruire şi formare. Pe baza studiilor efectuate, Gardner distinge opt tipuri de 

inteligenţă: verbală-lingvistică; matematică-logică; muzicală; spaţială-vizuală; naturalistă; 

kinestezică-corporală; interpersonală; intrapersonală. 
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Pornind chiar de la definiția inteligenței, conform căreia aceasta este ablitatea de a rezolva 

probleme abstracte, de a ne adapta mediului, deja întâlnim legătura acesteia cu creativitatea. În 

psihologie s-au conturat următoarele tendințe în abordarea relației dintre inteligență și creativitate: 

 Creativitatea a fost explicată prin contribuția, la nivel superior, a gândirii logice, între 

inteligență și creativitate existând o strânsă legătură; 

 După ce s-a constatat că inteligența și creativitatea nu pot fi testate cu aceleași probe, 

inteligența a fost considerată unul din factorii creativității; 

 O altă categorie de orientări supradimensionează rolul inteligenței pentru creativitate, 

considerând că între cele două dimensiuni există corelații semnificative. 

În psihologie, întâlnim și noțiunea de ”inteligență creatoare”, care se recunoaște prin 

atitudinea spiritului față de problemă sau față de realitate. În loc de a se mulțumi să descrie, să 

contemple, individul cauta totdeauna să privească mai departe, la conexiuni mai profunde, la urmări 

mai îndepărtate. Se orientează spre cercetarea ”diferitului”, a tot ce este ”altfel”, spre a proceda în 

mod inedit, cu ingeniuozitate. Aceasta este perspectiva care favorizează apariția ideilor inovatoare 

(concepții, teorii, protoripuri, proiecte). 

În ceea ce privește dezvoltarea inteligenței și creativității la copii, cadrele didactice,pot utiliza 

cu precădere jocurile didactice. 

Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 

deprinderilor și cunoștințelor achiziționate, la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea 

prin mijloace proprii de cunoștințe noi. Jocurile didactice, în majoritatea lor au ca element dinamic 

întrecerea între grupe de elevi sau chair între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la 

unoștințele lor , dar și la spiritul de ordine, disciplină, coeziune. 

La  orice disciplină se pot crea diferite exerciții sub formă de joc. Încă din clasa pregătiroare 

la comunicare in limba romana folosim exerciții sub ofrma de joc, precum: 

-descoperă cuvinte care încep cu sunetul ”a”, ”m”, ”s” 

-alcătuiește o propoziție cu cuvântul ”casă” 

-dezvoltă porpziția :”Ana are mure” 

Alt joc didactic, care pune în valoare potențialul creator al elevilor este :” Ștafeta povestirii”. 

Fiecare elev va extrage un bilețel pe care este scris un mumăr, primul elev începe povestirea și se 

oprește după primul enunț, apoi continuă al doilea elev, apoi al treilea și tot așa.  

”Jocul cuvintelor” (substantive, adjective, verbe) presupune alegerea unui cuvânt, scrierea lui 

pe caiet și descoperirea altor cuvinte care încep cu fiecare dintre literele cuvântului ales. 

”Interviul”, este un joc, în care un elev este reporterul, iar altul este un pesonaj din lumea 

poveștilor. Întrebările puse de reporter trebuie alesa astfel încât să nu își găsească răspunsul în text. 

”Mesajul întrerupt”-grupul se împarte în trei şiruri paralele, adică trei echipe, așezate la o 

distanță de 1 metru între ele. Fiecare membru al primului șir primeşte un bilet cu un mesaj format 

din cinci cuvinte, mesaj ce urmează să fie comunicat partenerului din al treilea șir. Șirul din mijloc 

trebuie să facă tot posibilul ca mesajul să nu poată fi recepționat corect,admițându-se orice fel de 

zgomote sau gesturi. Se anunţă faptul că timpul este limitat. La expirarea timpului, jocul se 

întrerupe şi se compară mesajele.Șirurile își schimbă rolurile, în așa fel încât fiecare copil să poată 

fi, rând pe rând,emițătorul, receptoru mesajului .Jocul este câştigat de echipa care reuşeşte să redea 

cele mai multe mesaje recepţionate corect. 

Alte metode care pot fi folosite pentru dezvoltarea creativității și inteligenței copiilor, sunt: 

Brainstorming (brain –creier; storm- furtună) Furtună în creier sau Metoda asaltului de idei, 

inițiată de psihologul american Alex F. Osborn (1938), este una dintre cele mai cunoscute metode 

de grup , folosită pentru producerea ideilor creative. Esența acestei metode constă în separarea 

momentului emiterii ideilor de momentul evaluării lor. 

Metoda 6-3-5 , se numește așa deoarece sunt 6 membri ai grupului care emit 3 idei, iar acestea 

sunt prelucrate de 5 persoane. Liderul enunță problema, iar membrii grupului, notează trei idei, câte 

una în fiecare coloană. Apoi, fiecare participant trece foaia sa vecinului din dreapta  și preia la 



234 

 

rândul său, foaia vecinului din stânga: se fac completări, îmbunătățiri, precizări ale acestora. Rotirea 

se face de 5 ori , până când ideile emise de fiecare membru al grupului sunt văzute de toți ceilalți. 

Metoda phillips 6-6 poate fi utilizată atunci când avem de-a face cu grupuri mari de persoane. 

Pentru a putea obține participarea directă și personală a tuturor membrilor grupului la activitate, 

Donald J. Phillips (1948) propune divizarea grupului mare în grupuri mai mici, de 6 persoane, care 

urmează a discuta o problemă timp de 6 minute. Se procedează astfel: conducătorul grupului anunță 

tema discuției apoi se constituie grupele de câte 6 persoane, care își aleg fiecare câte un 

coordonator. Acesta are misiunea de a aigura participarea tuturor membrilor la discuție, de a facilita 

obținerea soluțiilor și de a nota soluțiile la care s-a ajuns. 

O altă odalitate de dezvoltare a creativității și inteligenței la școlari este jocul de creaţie cu 

subiect din basme şi poveşti. Școlarul modifică, în funcţie de trăirile sale emoţionale faţă de 

personaj, evoluţia acestuia, relaţiile lui cu celelalte personaje. Manifestă independenţă în alegere şi 

spontaneitate în interpretarea rolului asumat. Este capabil chiar să interpreteze toate rolurile din 

aceeaşi poveste, fără a imita învățătoarea sau colegul care l-a precedat. Prin jocul de creaţie cu 

subiect din basme şi poveşti, copilul se transpune într-o lume mirifică, a tuturor posibilităţilor, 

conştientizând caracterul ei nereal ("ştiu că nu e aşa, dar aşa aş vrea să fie). 

Manifestarea potenţialului creativ în cadrul jocului nu este intenţionată. Ea este posibilă 

datorită semnificaţiei afectogene a obiectelor, persoanelor, relaţiilor şi mai ales reflectă trebuinţa de 

independenţă şi autoexprimare a copilului. Jocul copilului nu este un veritabil produs creator, este 

nou şi original în raport cu sine şi în raport cu ceilalţi copii. Originalitatea jocului derivă din funcţia 

pe care acesta o are pentru copil: asimilarea realului fără constrângeri sau sancţiuni, rezolvarea 

echilibrului afectiv şi intelectual al eului în confruntarea cu realul.. 

Povestirile copiilor reprezintă o altă modalitate de stimulare a potenţialului creativ; ele 

demonstrează capacitatea copilului de a exprima într-o altă creaţie viziunea şi atitudinea faţă de un 

model literar. Copilul este independent în expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, 

spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă. 

Atitudinea creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de natura mesajului pe care îl 

transmite şi de posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. În povestirile create de copil, 

surprinde simbioza dintre artă şi joc, dintre real şi imaginar. Povestirile lui sunt scurte, fără 

divagaţii, fără explicaţii întinse, cu aparentă incoerenţă, o înlănţuire spontană de imagini. Copilul se 

centrează pe întâmplări cu animale sau cu oameni în care se întrevăd, în acelaşi timp, umorul, dar şi 

conflictele, problemele cunoscute direct sau indirect. Experienţa personală este punctul de plecare. 

Mai mult decât în alte activităţi, cele din domeniul educaţiei estetice constituie cadrul şi 

mijlocul  cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. 

Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să recepteze frumosul şi să 

vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, formele plastice, culorile sunt mijloace de 

exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. 

Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă a 

problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de 

automodelare. 

De asemenea și la disciplina matematică, se pot folosi numeroase jocuri, care vor dezvolta 

inteligența și creativitatea elevilor. Jocul ”Tangram” poate fi folosit când se învață noțiunile de 

geometrie, copiii pot creea, case , copaci sau chiar animale din formele geometrice. 

La capitolul ”Unități de măsură” se pot desfășura jocuri precum ”Călător prin țară”, copiii vor 

merge într-o călătorie imaginară pe harta țării. 

Copilul, care-şi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul 

lumii, neinfluenţat încă din educaţia rutinieră, este considerat prototipul creativităţii. Mai trebuie 

precizat că, strâns legată de mediul socio-cultural, această tendinţă naturală, firească a omului, de 

realizare a sinelui, presupune condiţii favorabile spre a se exprima ca ingeniozitate elaborată. 
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Teama faţă de orice deviere de la normă (convenţie, tradiţie) sau conformismul social are ca efect 

dispariţia oricărei urme de originalitate, fiind capcana în care eşuează creativitatea multor indivizi. 
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    CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENȚEI  

 

     Prof. înv. primar Molomer Sena 

    Școala Gimnazială Spectrum Constanța 

 

  

  Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, 

care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi 

suferă din cauza acestei vieţi” (Ernest Louis) 

 

Învăţarea prin intermediul jocului didactic, mai ales de vârstă şcolară mică, este una din 

dezideratele pedagogiei moderne şi postmoderne, deoarece lecţiile organizate pe baza jocului oferă 

un cadru propice pentru învăţarea activ – participativă, stimulând creativitatea şi imaginaţia 

elevilor. 

 Problemă de cercetare pentru psihologi, pedagogi, psihanalişti, filosofi, esteticieni, sociologi 

şi sociologi ai culturii, axiologi, antropologi, economişti - dată fiind complexitatea uimitoare a 

fenomenului, creativitatea este şi în atenţia lingviştilor şi a psiholingviştilor. Precizarea termenului, 

impunerea lui în limbă din palierul neologismelor în cel al limbii comune şi menţionarea lui nu 

numai în dicţionarele lexicale, dar şi în cele de pedagogie şi de psihologie, sunt tot atâţia paşi în 

conştientizarea şi valorificarea creativităţii. 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin "creare", care înseamnă "a zămisli", 

"a făuri", "a crea", "a naşte". Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de 

creativitate defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât 

originea cât şi scopul. Termenul şi noţiunea generică au fost introduse pentru prima dată, în anul 

1937, de psihologul american G.W. Allport, care simţise nevoia să transforme adjectivul "creative", 

prin sufixare, în "creativity", lărgind sfera semantică a cuvântului şi impunându-l ca substantiv cu 

drepturi depline, aşa cum apare mai târziu în literatura şi dicţionarele de specialitate. În anii '70, 

neologismul preluat din limba engleză s-a impus în majoritatea limbilor de circulaţie internaţională 

("créativité" în franceză, "Kreativität" în germană, "creativita" în italiană, etc.), înlocuind eventualii 

termeni folosiţi până atunci (cf. în germană se folosea termenul "das Schöpferische" = "forţa de 

creaţie"). 

 Pe când teologii preamăresc Creaţia Divină, savanţii şi artiştii problematizează neîncetat 

creativitatea umană. Într-adevăr, problema creativităţii este abordată şi se formulează în funcţie de 

contextul social. Pentru simplificare, putem considera Dicţionarele ca reflectând destul de fidel 

aceste oscilaţii de interes şi modalităţi de prezentare. 

Ultima ediţie Dicţionarului enciclopedic (1993) consideră “Creativitatea ca trăsătură 

complexă a personalităţii umane, desemnând capacitatea de a realiza ceva inedit, original”. 

Caracterizarea aparţine psihologilor şi oferă ceva mai mult decât ediţia anterioară; Dicţionarul 

Enciclopedic Român (1962) nu trata subiectul ca atare, ci numai “Creaţia Artistică”. Tot ce aflăm 

sub acest titlu este că opera de artă rezultă dintr-un proces îndatorat talentului şi fanteziei artistului, 

respectiv concepţiei sale despre lume. 

Ceva mai amplu se tratează problema în Dicţionarul de Estetică Generală (1972), care insistă 

asupra fenomenului de producere a unicatelor şi a diversităţii interpretărilor lui. Astfel, în istoria 

culturii, creaţia artistică apare ca: 

 act delirant, chiar demenţial sau mistic, impuls al Divinităţii (Platon), 

 expresie sensibilă a Ideii Absolute (Hegel), 

 activitate spirituală prelogică şi amorală (B. Croce), 

 revelaţie pură (A. Brémond), 

 compensaţie sau manifestare sublimată a refulărilor instinctuale (S. Freud), 

 un produs patologic (C. Lombroso) sau al dicteului automat (A. Bréton), 
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 act gratuit, aleator sau simplu joc (K. Gross), 

 expresie a sintezei armonioase şi superioare a disponibilităţilor vitale (J. M. Guyau), 

 proces natural continuat pe planul spiritualităţii (G. Séailles), etc. 

Jocul didactic este cel care imprimă activităţii un caracter mai atrăgător, aducând starea de 

bună dispoziţie, favorizând astfel parcurgerea drumului spre atingerea obiectivelor. Jocul didactic 

reprezintă un ansamblu de operaţii şi acţiuni care „urmăresc realizarea unor obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a elevului, într-o atmosferă destinsă, încărcată de bună 

dispoziţie şi bucurie”. 

Pentru a putea fi integrat cu succes în lecţie, jocul didactic trebuie să urmărească realizarea 

unui scop şi o sarcină din punct de vedere al conţinuturilor propuse pentru învăţare, să utilizeze 

elemente de joc, în vederea realizării obiectivelor propuse, să utilizeze un conţinut specific, atractiv, 

accesibil elevilor, să utilizeze reguli de joc cunoscute şi respectate de elevi. 

Scopul jocului didactic trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele programei şi trebuie să respecte 

particularităţile psihologice şi individuale ale copiilor. Jocurile urmăresc probleme de natură 

cognitivă, aspecte de ordin formativ. 

Sarcina didactică este în strânsă legătură cu conţinutul jocului. Sarcina jocului este partea 

centrală a acestuia, antrenând operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia şi imaginaţia 

copilului. 

Elementele de joc constau în: întrecerea individuală sau pe grupe, spiritul de echipă, 

recompensa, penalizarea, încurajările, cuvintele stimulative etc. 

Conţinutul jocului trebuie să corespundă particularităţilor de vârstă ale elevilor, să fie 

accesibile, atractive. 

Regulile jocului trebuie clar formulate pentru a putea fi foarte bine înţelese de către copii. 

Învăţătorul punctează rezultatele participanţilor şi recompensează câştigătorii. 

Jocurile didactice se clasifică în funcţie de sarcina didactică, materialul didactic folosit, aportul lor 

formativ. La baza jocului stă munca de echipe, pe grupe de inteligenţă (după teoria inteligenţelor 

multiple, concepută de H. Gardner). 

Teoria Inteligenţelor Multiple (T.I.M.) a lui Howard Gardner, elaborată în jurul anilor 1980, 

consideră că există opt forme distincte ale inteligenţei. În locul viziunii unilaterale asupra 

intelectului, Gardner propune o viziune pluralistă, care ia în considerare numeroasele şi diferitele 

faţete ale activităţii cognitive, deducând că indivizii diferă între ei prin abilităţi şi stiluri cognitive. 

Cele opt forme distincte ale inteligenţei şi ale abilităţilor pe care acestea le presupun sunt: 

1. Inteligenţa lingvistică/verbală este o aptitudine a cuvântului, o capacitate de a construi 

enunţuri, de a utiliza limbajul pentru a activa anumite informaţii şi pentru a opera cu ele, capacitatea 

de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul codului lingvistic. 

2. Inteligenţa logico-matematică este capacitatea de a calcula, cuantifica, de a opera cu 

modele, categorii, relaţii, de a grupa şi ordona date şi de a le interpreta, de a efectua operaţii logice 

complexe, de a evalua propoziţii, de a efectua raţionamente, tip de inteligenţă adesea corelat cu 

gândirea ştiinţifică şi matematică. 

3. Inteligenţa muzicală/ritmică constă în a rezolva probleme şi a crea produse cu ajutorul 

funcţiilor auditive, care se exersează în percepţia, recunoaşterea, compunerea, producerea şi 

valorificarea fragmentelor muzicale, melodiilor, construcţiilor melodice, ritmurilor, tonurilor, 

sunetelor. 

4. Inteligenţa vizual/spaţială este o abilitate de ordin spaţial, capacitatea de a vizualiza şi a 

percepe spaţiul, de a rezolva probleme şi de a crea produse cu ajutorul reprezentărilor mentale, al 

simbolurilor grafice, al graficelor, al diagramelor, al imaginilor şi culorilor, abilitate care nu este 

corelată strict cu domeniul vizual, ea putând fi prezentă şi la copiii orbi. 

5. Inteligenţa naturalistă este capacitatea de a rezolva probleme şi de a crea produse cu 

ajutorul reprezentărilor despre mediul înconjurător, a unor elemente ale acestuia şi a schimbărilor 

din mediu. 
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6. Inteligenţa corporal/kinestezică este capacitatea de a rezolva probleme legate de mişcare, 

de a crea produse cu ajutorul abilităţilor motrice şi al mişcării întregului corp, acest tip de 

inteligenţă subliniind legătura între acţiunile mintale şi cele fizice. 

7. Inteligenţa intrapersonală este capacitatea de a comunica permanent cu propria lume 

interioară, de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse graţie introspecţiei, a cunoaşterii şi 

înţelegerii de sine, a conştientizării propriilor sentimente, trăiri, stări interioare, emoţii, intenţii, 

motivaţii, interese. Această inteligenţă ne ajută să ne înţelegem propria personalitate, să « 

colaborăm » cu noi înşine. 

8. Inteligenţa interpersonală este capacitatea de a comunica permanent cu lumea exterioară, 

de a rezolva probleme şi de a crea produse graţie empatiei, cunoaşterii şi înţelegerii altor persoane, 

a conştientizării sentimentelor, trăirilor, stărilor interioare, intenţiilor, motivaţiilor, intereselor, 

modurilor de interacţiune specifice celorlalte persoane. Această inteligenţă ne ajută ca,  

înţelegându-i pe ceilalţi, să colaborăm şi să cooperăm cu ei, datorită abilităţilor sociale pe care le 

deţinem. 

 De fapt, Gardner a identificat şi al nouălea tip de inteligenţă-cea existenţială, dar nu a reuşit 

să determine zona cerebrală responsabilă de activitatea ei. Acest tip de inteligenţă este, după 

Gardner, o modalitate de cunoaştere a lumii, valorificată de filosofi şi de cei cu înclinaţii spre 

filosofie. 

 Ţinând seama de faptul că cea mai importantă aplicare didactică a teoriei lui Gardner este 

promovarea înţelegerii profunde a conceptelor fundamentale din diferite discipline, am acordat 

posibilitatea elevilor mei de a le explora, folosind o gamă largă de inteligenţe. Un element esenţial 

în aplicarea T.I.M. la clasă este ca învăţătorul să cunoască profilul de inteligenţă al elevilor, în 

vederea stabilirii strategiilor didactice de diferenţiere şi individualizare. 

Cunoscând profilul de inteligenţă al fiecărui elev din clasă (este vorba de clasa a III-a), iată cum am 

aplicat T.I.M. la disciplina «Limba şi literatura română», pe tema „Anotimpurile”. 

Grupele de elevi pe tipuri de inteligenţă au avut sarcini diferite : 

1. LINGVISTICĂ 

- Realizaţi un dialog între anotimpul preferat şi elevul de clasa a III-a; 

- Scoateţi în evidenţă transformările care au loc în natură în anotimpul respectiv. 

2. LOGICO-MATEMATICĂ 

- Echipa de matematică, ce răspunde sarcinilor responsabile pentru dezvoltarea inteligenţei 

logico – matematice, are sarcina de a crea probleme folosind expresiile:”de 3 ori mai multe 

frunze”,”jumatate din numărul brazilor”, “de 5 ori mai puţine zambile” ,”un sfert din numărul 

turiştilor”. 

3. MUZICALĂ 

- Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor «văl de brumă argintie», «a-nceput să sufle gerul», 

«floarea gingaşă, frumoasă», «fluturi galbeni şi zglobii». 

- Alcătuiţi voi rime. 

- Murmuraţi (pe grupe ) o melodie care s-ar potrivi mesajului transmis de fiecare strofă. 

4. VIZUAL-SPAŢIALĂ 

- Realizaţi un tablou în care să înfăţişaţi, cu ajutorul formelor şi culorilor, ceea ce este 

reprezentativ fiecărui anotimp; 

- Numiţi culorile care se potrivesc cel mai bine anotimpului ilustrat. 

5. NATURALISTĂ 

- Explicaţi relaţiile cauzale dintre fenomenele naturii şi mediul înconjurător; 

- Exemplificaţi cum poate contribui omul pentru menţinerea unui mediu sănătos; 

6. INTRAPERSONALĂ 

- Desprindeţi din fragmentul audiat sentimentul transmis de fiecare anotimp; 

- Precizaţi momentele în care aţi mai simţit aceste sentimente. 
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În finalul orei, după ce s-au discutat în parte şi s-au analizat produsele activităţii echipelor, se 

trece la realizarea ultimei cerinţe a jocului: « Imaginaţi-vă un final pentru „Povestea 

anotimpurilor”». Timp de lucru cincisprezece minute. Eseurile sunt apreciate şi notate. 

Alfred Binet consideră inteligenţa ca pe o abilitate generală de a gândi şi a rezolva probleme 

într-o gamă variată de soluţii. 

Considerăm că prin antrenarea mai multor tipuri de inteligenţă (a inteligenţelor multiple, după 

H. Gardner) în realizarea de creaţii literare, are loc dezvoltarea gândirii divergente a elevilor, 

stimularea creativităţii şi imaginaţiei de natură literară. 

Pe parcursul mai multor ore, copiii trec rând pe rând prin sarcinile tuturor grupelor, pentru că 

în felul aceasta fiecare elev să îşi dezvolte toate tipurile de inteligenţă aplicate la jocuri. 

Capacitatea de a realiza un produs nou şi adaptat 

Psihologii înţeleg prin creativitate dispoziţia inventivă sau capacitatea de înnoire existentă în 

stare potenţială la orice individ uman şi la toate vârstele. Copilul, care-şi manifestă permanent 

mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat încă de educaţia rutinieră, 

este considerat prototipul creativităţii. Mai trebuie precizat că, strâns legată de mediul socio-

cultural, această tendinţă naturală, firească a omului, de realizare a sinelui, presupune condiţii 

favorabile spre a se exprima ca ingeniozitate elaborată. Teama faţă de orice deviere de la normă 

(convenţie, tradiţie) sau conformismul social are ca efect dispariţia oricărei urme de originalitate, 

fiind capcana în care eşuează creativitatea multor indivizi. 

Pentru a dezvolta creativitatea copiilor, învăţătoarea trebuie ca în toate ocaziile să dea ea 

însăşi dovadă de calităţi creatoare. În acest sens am cautat mai intâi sa creez un mediu ambiant, 

plăcut copiilor, în care să se simtă bine, să lucreze cu plăcere în care spiritul lor creator să se poata 

manifesta. Am făcut din sala de clasă o încăpere curată, frumoasă, atrăgătoare. Pe pereţi sunt 

aşezate desene care reprezintă scene din lecţiile studiate cât şi imagini cu cele patru anotimpuri. Am 

realizat expoziţii cu lucrările elevilor. Am însoţit deseori activităţile practice cu melodii adecvate 

stimulatoare a creativităţii copiilor. Aprecierile asupra lucrărilor au fost obiective, stimulatoare, 

pentru ca “ micuţii făuritori de frumuseţi “ să devină viitorii făuritori de valori materiale şi 

spirituale. 
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DEZVOLTAREA DURABILĂ,   
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Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu”, Constanţa 

 

 

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.  

,,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 posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, 

constituind 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.  

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 perforemanţe 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.  

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 
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progres al vieţii sociale. Valorificarea optimă a potenţialului de care dispune cineva asigură acelei 

persoane succesul garantat şi aprecierea celorlalţi. 

La nivelul claselor I – IV, în structura metodelor activ-participative ( brainstorming-ul, cubul, 

metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, diagramele Ishikawa etc), îşi găsesc cu 

maximă eficienţă locul, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca tip de 

activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică şcolii 

– învăţarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului.  

Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se argumentează 

prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali evidenţiaţi în 

cercetările de până acum. Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea 

creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la 

dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului 

constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 

potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în 

procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 

A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 

educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 

decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes 

imediat şi puternic. 

Implementarea proiectului “Energy Smart” la nivelul claselor primare a reprezentat 

oportunitatea ieşirii din rutina unor teme şcolăreşti, prea des folosite, a reprezentat ocazia de a 

participa activ la salvarea planetei, posibilitatea de a lua în serios o problemă care ne preocupă pe 

toţi, şi anume, dezvoltarea durabilă în condiţiile unei continue degradări a mediului şi a resurselor 

existente. 

PUNCTUL DE PORNIRE 

 Grupul țintă: elevii clasei a III-a B 

 Scopul alegerii acestei teme:  

 necesitatea formării elevilor pentru dezvoltare durabilă în vederea armonizării sistemului 

educaţional românesc cu cel al statelor Uniunii Europene;  

 desfăşurarea activităţii-a jocului,dar şi extinderea agendei de discuţii pe parcursul 

întregului an, abordând diverse activităţi specifice, astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a se 

forma pentru educaţie durabilă. 

 educaţia elevilor pentru dezvoltare durabilă prin activităţi extracurriculare, în “Şcoala 

Altfel”, dar şi prin participarea la Proiectul POSDRU, “Energy Smart”.  

OBIECTIV GENERAL 

 Eficientizarea activităţilor educative formale şi nonformale având ca scop educaţia elevilor 

pentru dezvoltarea durabilă. 

OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI 

 O1 participarea  la activităţile extracurriculare organizate la nivelul unităţii de învăţământ 

–  Activitatea 1 participarea elevilor la concursurile şi competiţiile organizate la nivel local, 

judeţean, regional, naţional .  

 O2  schimbarea comportamentului şi a atitudinii faţă de mediu prin manifestarea şi 

promovarea unui comportamentului durabil  

–  Activitatea 2  colectarea deşeurilor, la şcoală şi acasă, pe categorii şi reciclarea acestora;  

–  Activitatea 3 participarea la acţiunile de voluntariat având drept scop ecologizarea 

mediului; 

–  Activitatea 4  promovarea comportamentului eco prin formarea unei conduite şi 

comportament adecvat, în vederea formării conştiinţei eco.  
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 O3  Implicarea elevilor în indentificarea unei probleme a comunităţii locale şi găsirea unei 

posibile soluţii pentru rezolvarea acesteia  

– Activitatea 5 realizarea unui proiect, în parteneriat cu o instituţie locală, care să rezolve o 

problemă a comunităţii locale. 

– Activitatea 6 dezbazerea unor posibile soluţii la problemele identificate.  

CONCURSUL  POSDRU “ENERGY SMART”  (perioada octombrie-noiembrie 2015) 

• Realizarea de către elevii  clasei a unui proiect având ca scop identificarea unei soluţii 

alternative la consumul excesiv de energie şi la poluarea fără limită a mediului înconjurător.  

Viziunea asupra proiectului propriu-zis: INSULA CU ELICE  

,,Misiunea noastră este salvarea planetei. Pentru acest lucru venim cu o nouă viziune asupra 

realităţii. Astfel, pornim de la ideea că jocul, jucăriile, reprezintă forma  optimă de colaborare a 

oamenilor, de fuziune de idei, de găsire de soluţii în situaţii extreme, chiar de dezastre. Jocul, dar si 

cărţile citite ne-au inspirat. Jules Verne ne-a fost alături şi,…. am înteles că totul este posibil.” 

• Va fi o machetă a unei insule care va avea ca scop salvarea planetei, o insulă de rezervă 

pentru supravieţuire. Astfel, în vederea economisirii curentului electric si a modului de producere a 

acestuia, locuitorii planetei Pământ vor putea apela la astfel de "insule", locuri pe care se va putea 

produce curent electric ieftin şi într-un mod ecologic. Este o idee salvatoare care poate fi pusă în 

practică atunci când omenirea nu va mai putea gestiona cum trebuie resursele şi va apela la 

condiţiile de mediu (vântul). 

• Macheta este construcţia unei insule ideale pe care copiii şi-au aplicat propriile idei: mori de 

vânt, eoliene, mori de apa, toate realizate din material reciclabile cum ar fi lemn, pet-uri, hârtie, 

jucării recuperate, plută, etc. Tot din natura au luat elementele de decor: pământ, nisip, pietricele, 

scoici, frunze, astfel încât insula să pară locuită. De fapt, ideea copiilor a fost ca fiecare construcţie 

să conţină şi o căsuţă mică în care să locuiască oameni, adică ei, pentru a avea grijă de fiecare elice, 

astfel încât insula să fie o permanentă sursă de energie pentru Pământ. 

•  ,,Noi am realizat o machetă după puterile noastre, dar ideea poate fi pusă în practică de 

"oamenii mari", aşa că...SUCCES!”  

PRODUSUL ACTIVITĂŢII ( Anexa 1) 

JOCUL NE ÎNVAŢĂ, PLANETA SĂ O PREŢUIM 

• OBIECTIVE: 

1) Valorificarea cunoştinţelor, ideilor, soluţiilor în vederea dobândirii unor deprinderi şi 

comportamente specifice educaţiei în scopul dezvoltării durabile; 

2) Dezvoltarea şi exersarea exprimării utilizând un vocabular specific tematicii, în vederea 

susţinerii unor proiecte sau discuţii ; 

3) Exprimarea prin desen, scriere, comunicare a propriilor idei, păreri, având ca scop 

creşterea gradului de conştientizare a importanţei menţinerii unui echilibru a stării naturii 

sub impactul consumului de energie şi a factorilor poluanţi . 

• METODE: 

TURNIRUL ÎNTREBĂRILOR 

COMUNICAREA ROTATIVĂ 

• ACTIVITĂŢI: 

1. CINE ŞTIE, APRINDE UN BEC! 

2. VIITORII PROIECTANŢI 

ACTIVITATEA 1: CINE ŞTIE, APRINDE UN BEC! 

Turnirul întrebărilor este o cale de învăţare prin joc care stimulează  formularea de întrebări şi 

răspunsuri prin cooperare şi competiţie pornind de la un text ştiinţific. 

• Forma de organizare: 4 grupe x 6 elevi 

• Se acordă roluri în grup: SALVATORUL (conducătorul , ales democratic pe baza 

calităţilor), ECOCLOCK (cronometrul), ENERGETICUL (stimulatorul si susţinătorul), 

ECOSPEAK (prezentatorul, purtătorul de cuvânt). 
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• Descrierea probei: 

  - Grupurile vor concura 2 câte 2 formulând şi adresând întrebări despre tema generală, 

Energy Smart. Fiecare grup va avea ca suport una dintre subtemele proiectului: Energia acasă, 

Energia la şcoală, Energia pe stradă, Energia altfel. 

   -Cele 2 grupuri competitive se aşează faţă în faţă. Fiecare grup va formula o întrebare şi un 

răspuns, apoi o vor adresa grupului competitiv. Se evaluează pe rând atât întrebarea, cât şi 

răspunsul, fiecare grup acordând celuilalt un punctaj ( un bec cu o stea, cu două sau cu trei) .  

• REGULI 

-Fiecare grup trebuie să formuleze întrebări unice şi să dea răspunsuri bune, cât mai multe în 

timpul acordat pentru a acumula punctaj. 

-Fiecare grup trebuie să cunoască foarte bine tematica celuilalt grup. 

-Câştigă grupul cu cele mai multe puncte. 

• TABEL DE PUNCTAJ 

GRUP Î. 

CORECTE 

Î. 

INCORECTE 

R. 

CORECTE 

R. 

INCORECTE 

R. 

COMPLETATE 

TOTAL 

G1 4 - 3 1 1 8 

G2 3 1 2 1 2 7 

G3 3 1 3 1 1 7 

G4 5 - 3 - 1 9 

TOTAL       

• Exemple de întrebări 

-GRUPA 1 

1. Care sunt efectele folosirii nechibzuite a energiei electrice acasa? 

2. De ce se folosesc anumite etichete în cazul produselor de uz caznic? 

3. Ce etichete specifice energetice cunoaşteţi? 

4. Care sunt cei mai mari consumatori energetici de acasă? 

-GRUPA 2 

1. Ce surse de energie altfel cunoaşteţi? 

2. Cum putem capta energia solară? 

3. Cum putem produce curent electric, utilizând puterea vântului? 

4. In ce ţări este utilizată destul de mult energia geotermală? 

-GRUPA 3 

1. Care sunt principalii consumatori electrici în şcoală? 

2. Cum putem economisii energia în şcoală? 

 -GRUPA 4 

1. Care sunt beneficiile practicării jocurilor şi sportului în aer liber? 

2. Cum putem economisii energia electrică şi cum putem reduce poluarea atunci când ne 

deplasăm? 

ACTIVITATEA  2:  VIITORII  PROIECTANŢI! 

• Comunicarea rotativă este o tehnică care se bazează pe comunicarea orală şi scrisă. Se 

poate numi comunicarea în cerc. 

• Forma de organizare: 4 grupe x 6 elevi, aşezaţi în cerc 

• Se acordă roluri în grup: SALVATORUL(conducătorul , ales democratic pe baza calităţilor), 

ECOCLOCK (cronometrul), ENERGETICUL (stimulatorul si susţinătorul), ECOSPEAK 

(prezentatorul, purtătorul de cuvânt). 

• Descrierea probei: 

1.Se prezintă sarcina comună: Modalităţi de îndepărtare a surselor de poluare din 

cartierul meu; 
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2. Fiecare grup extrage un bilet pe care vor descoperi o provocare:,,GUNOIUL DE PE 

STRĂZI”, ,,PLAJA DIN DREPTUL ŞCOLII”,  ,,COPACII DIN PARC”, ,,TROTUARELE-

PARCĂRI”; 
3. Derularea jocului 

• I fază- Desenează soluţia pentru ceea ce ai citit! 

Celelalte echipe acordă într-un bol 1, 2 sau 3 steluţe, în funcţie de cât de mult le place desenul 

sugerat de ideea de pe bilet. 

• II fază- Stabileşte reguli bune! 

Celelalte echipe acordă într-un bol 1, 2 sau 3 steluţe, în funcţie de cât de bune, realiste sunt 

regulile stabilite. 

• III fază- Soluţii ECO 

În funcţie de cele mai bune, mai realiste soluţii, se acordă un număr de steluţe (1, 2 sau 3). 

REGULI 
- Fiecare grup îşi prezintă şi îşi susţine lucrarea. Celelalte grupe au voie să dea sfaturi, 

sugestii. 

- La sfârşit câştigă grupa care a desenat cel mai frumos, a scris frumos şi corect, a avut idei 

logice, expuse clar, s-a încadrat în timp. 

- Punctajele de la cele două activităţi ale jocului se vor centraliza pentru stabilirea 

câştigătorului.  

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.  

În derularea unor activităţi extraşcolare şi nu numai, 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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DEZVOLTAREA GÂNDIRII CREATOARE  

LA ORELE DE MATEMATICĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Dragomir Mariana, profesor pentru învățământ primar 

Şcoala Gimnazială nr. 3, Mangalia 

 

 

1. Introducere 

Creativitatea este apreciată drept o însușire generatoare a progresului. Ritmul alert al 

dezvoltării și competiției în toate domeniile de activitate ne impune să gândim repede și bine. 

Dezvoltarea științei, a tehnicii și culturii sunt condiționate în mare măsura de capacitatea creativă a 

oamenilor. 

Creativitatea este capacitatea unei personae de a rezolva o problemă dată, mai exact de a găsi 

o soluţie personală la o anumită problemă, indiferent de natura şi domeniul de activitate, chiar dacă 

aceasta nu este nouă pentru societate, dar este nouă pentru persoana respectivă. Nici astăzi 

creativitatea nu s-a debranşat de sinonime ca: inteligenţă fluidă, gândire divergentă, gândire 

direcţionată creator, rezolvare de probleme slab structurate, imaginaţie creatoare. 

Conceptul de creativitate este legat de toate procesele psihice – gândire, percepţie, imaginaţie, 

atitudine, talent, afirmarea originală a personalităţii, spontaneitate – implicate în evoluţia creatoare, 

atent corelate astfel încât sistemul să fie emergent, să producă din ceva altceva – fără ca acest ceva 

să fie reductibil la vreunul dintre elementele sistemului. Orice act creativ are nevoie de un material 

care să fie prelucrat în mod inedit. Cunoştinţele pe care le posedă, gradul de stăpânire a lor, 

constituie condiţia esenţială a creativităţii micului şcolar. 

Gândirea creatoare se formează în procesul de învăţământ prin orientarea şi stilul activităţii 

elevilor, prin tipul de sarcini şi exerciţii care pot constitui un antrenament al gândirii. Însăşi 

creativitatea se învaţă. Elevul învaţă modul în care se gândeşte creator. Creativitatea are o vastă şi 

complexă valoare socială, pedagogică şi psihologică ce o pune pe primele planuri de implicaţie în 

progresul omenirii, pentru că toate sferele de activitate umană cer un anumit grad de creativitate. 

Este neîndoielnic că procesul de creativitate al societăţii trebuie să înceapă cu educaţia, în general şi 

cu educaţia şcolară, în particular. 

Un rol principal în dezvoltarea creativităţii la elevi îi revine, în primul rând, învăţătorului, 

care trebuie să conducă şi să orienteze în mod sistematic si continuu această activitate, dezvoltându-

le gândirea, judecata şi imaginaţia creatoare. Orice educator trebuie să-şi asume cu maximă 

responsabilitate şi pertinenţă această nobilă misiune. 

Învăţătorul este primul din şcoală, chemat să contribuie la formarea creativităţii la elevi, prin 

corelarea solicitărilor cu factorii motivaţionali, aptitudinali şi caracteriali implicaţi. Învăţătorul este 

cel care trebuie să depisteze la elevi talentul creativ si să asigure mediul de dezvoltare a capacităţii 

lor creative. El trebuie să încurajeze imaginaţia, fanteziile si sugestiile creatoare ale elevilor. Când 

imaginaţia elevilor trece printr-un moment de efervescenţă, învăţătorul trebuie să lase ideile să 

curgă, să observe elevii prin modul în care rezolvă problemele neobisnuite, prin felul în care pun 

întrebările. Nu în ultimul rând, trebuie să-i facă pe elevi să aibă încredere în ei, să le educe calităţile 

moral-volitive, să le dezvolte interesul şi sensibilitatea la probleme noi, să încurajeze efortul creativ 

al elevilor încă de la primele manifestări, să creeze un climat educaţional permisiv şi cu largi 

deschideri la nou. El trebuie să urmărească înlăturarea principalelor obstacole din calea creativităţii: 

timiditatea, teama de greşeală, descurajarea şi lipsa perseverenţei. Şi, sigur în primul rând, pentru a 

forma personalităţi creatoare trebuie să fie el însuţi creator. 

Rezolvarea diverselor probleme este activitatea cea mai caracteristică speciei umane, este 

gândirea cu un scop, este elaborarea de căi şi mijloace pentru atingerea unui obiectiv dorit. 

Rezolvarea unei probleme este similară construirii unei case. Trebuie adunat materialul potrivit, dar 
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acest fapt nu este totul! Pentru a construi o casă sau a rezolva o problemă, trebuie să fie îmbinate 

părţile şi organizate într-un tot unitar. In scopul conştientizării multitudinii operaţiilor mentale 

necesare în rezolvarea problemelor se va prezenta diagrama inventată de George Polya [1]  şi care 

cuprinde aceste operaţii într-o reprezentare sistemică. 

 
Figura nr. 1 

În această diagramă pot fi observate operaţiile gândirii în ordinea intrării lor în activitatea de 

rezolvare de probleme. Mai întâi apare dorinţa de a rezolva o problemă pe care o avem (relevanţă). 

Încă de la început se pot ghici măcar câteva elemente (previziunea). Urmează un drum lung de 

căutări a soluţiei, combinat cu luarea deciziilor. Pe parcursul rezolvării se adună un volum 

semnificativ de „material” şi în consecinţă trebuiesc alese toate elementele, cunoştinţele auxiliare 

din memorie (mobilizare) şi corelate cu problema în cauză (organizare). Când analizăm problema, 

ne bucurăm la recunoaşterea unui aspect (recunoaşterea) şi acest fapt poate conduce la reamintirea 

vreunui element util (reamintirea). 

Putem adăuga în viziunea noastră elemente potenţial utile, cu scopul de a umple eventualele 

lacune (suplimentarea). Uneori putem progresa în rezolvare modificând pur şi simplu dispunerea 

elementelor prezente, rearanjând sau restructurând (regruparea). Când analizăm problema, atenţia 

ne poate fi atrasă de un anumit detaliu; îl separăm (izolarea), rezolvăm şi trecem la alt detaliu. 

Apoi, reevaluăm în ansamblu şi restrângem părţile în întreg (combinarea).  

2. Cadrul particular 

În ciuda faptului că matematica este ştiinţa conceptelor celor mai abstracte, de o extremă 

generalitate, majoritatea copiilor îndrăgesc matematica şi aşteaptă cu plăcere aceste ore. Nu este 

mai puţin adevărat că dascălul are rolul, locul şi menirea sa de a-i motiva pe elevi să o studieze cu  

plăcere şi de a o face accesibilă şi puternic ancorată în realitate, de a le explica utilitatea şi 

aplicabilitatea ei în viaţa de zi cu zi. 

Rezolvarea problemelor are un rol principal pentru dezvoltarea gândirii elevilor, iar 

stimularea gândirii se realizează mai ales prin compunerea de probleme de către elevi. Compunerea 

problemelor în care elevul îmbină cuvinte şi numere exprimând relaţii între cantităţi, mulţimi, 

numere, stimulează gândirea la o activitate intensă de creaţie. 

Rezolvarea şi compunerea de probleme prezintă o importanţă deosebită pentru dezvoltarea 

flexibilităţii spontane şi adaptative, a originalităţii, a capacităţii de redefinire şi a creşterii interesului 

pentru problemele reale ale vieţii, la dezvoltarea gândirii predictive de tip divergent şi probabilistic, 

precum şi la dezvoltarea formelor variate sub care se prezintă imaginaţia creatoare. Activitatea de 

rezolvare şi compunere a problemelor oferă terenul cel mai fertil din domeniul activităţilor 
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matematice pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi inventivităţii. 

Problema de aritmetică reprezintă transpunerea unei situaţii practice sau a unui complex de 

situaţii practice, în relaţii cantitative în care, pe baza valorilor numerice date ce se găsesc într-o 

anumită dependenţă unele faţă de altele şi faţă de valorile cunoscute, se solicită determinarea 

necunoscutelor. A rezolva o problemă de aritmetică la clasele I — IV reprezintă, în esenţă, 

soluţionarea unei situaţii problematice reale, întâlnită în practică, în viaţa de toate zilele. Activitatea 

de rezolvare a problemelor are un dublu rol şi anume acela de a consolida deprinderile de calcul, 

care de altfel constituie primii paşi în aritmetică, şi acela de a dezvolta gândirea şi raţionamentul 

matematic. De aici rezultă necesitatea, ca înainte de a trece la rezolvarea de probleme, elevul să 

stăpânească bine operaţiile aritmetice şi tehnicile de lucru cu aceste operaţii. 

Rezolvând probleme de aritmetică elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele, aflând din textul 

problemelor unele lucruri care nu le studiază la celelalte discipline. Compunerea şi rezolvarea de 

probleme care au la bază date tipice cu privire la dezvoltarea oraşului, economiei, ţării, dau 

posibilitatea elevilor de a cunoaşte realitatea înconjurătoare, lumea în care trăiesc şi cresc. În acest 

mod ajung să aprecieze, să îndrăgească munca, spiritul de colaborare şi de respect. Se realizează 

astfel o educaţie sănătoasă şi la înălţimea cerinţelor societăţii noastre. 

Orice problemă de matematică, pentru a primi calificativul de „problemă”, oricât ar fi ea de 

simplă, trebuie să conţină trei părţi esenţiale [2, 3]: 

 datele problemei sau valorile numerice cunoscute; 

 relaţiile dintre datele cunoscute sau condiţiile problemei; 

 întrebarea sau necunoscutele. 

Datele problemei trebuie să aibă cel puţin două elemente care poartă denumirea de valori 

numerice cunoscute. Ele reprezintă termenii de orientare a ideilor în procesul de analiză şi sinteză, 

sunt puncte de referinţă în procesul de gândire. Cele mai uşoare probleme sunt acelea în al căror 

enunţ datele numerice apar în ordinea în care intră în calcul. În rezolvarea lor, elevii vor descoperi 

cu atât mai uşor întrebările intermediare (ce nu sunt cuprinse în textul problemei) cu cât acţiunile 

despre care se vorbeşte în problema în cauză sunt discutate şi aranjate într-o ordine logică. O atenţie 

deosebită trebuie acordată problemelor în care valorile numerice sunt prezentate în altă ordine decât 

cea care permite imediat trecerea la calcul şi simultan mai apar şi date suplimentare (secundare) ce 

au un rol lămuritor dar neparticipând semnificativ în procesul rezolvării. 

Relaţiile dintre date (condiţia problemei) constituie o parte esenţială a problemei, ele 

reprezentând legăturile dintre valorile numerice cunoscute şi necunoscuta precizată. Elevii sunt puşi 

în situaţia de a recunoaşte aceste relaţii şi analizând multitudinea de situaţii concrete precizate în 

problemă îl transpun în planul operaţiilor aritmetice. Întrebarea sau necunoscuta, este o altă parte 

care întregeşte problema. Această necunoscută poate fi descoperită relativ simplu (cum este cazul 

problemelor simple) sau mai greu, aflându-se întâi necunoscutele intermediare (în cazul 

problemelor compuse). 

O analiză temeinică a datelor problemei şi întrebării este necesară în mod deosebit la 

problemele ce se pot rezolva prin mai multe metode. Procesul de sesizare a relaţiei dintre valorile 

numerice şi semnificaţia datelor problemei devine cu atât mai complex cu cât datele care trebuie 

luate împreună se găsesc mai departe de condiţia problemei. Pentru a stimula gândirea elevilor la o 

participare activă în rezolvarea problemelor este necesară obişnuinţa cu o anumită disciplină, cu o 

anumită rigoare de parcurgere a etapelor necesare în această muncă. De asemenea, se impune ca în 

acest proces, copiii să fie obişnuiţi să găsească mai întâi principiul - mersul logic al rezolvării - şi 

apoi să efectueze calculele numerice. 

Examinarea sau judecarea problemei este etapa de maximă tensiune, căutarea ideii 

conducătoare folosind la toate resursele intelectuale ale elevului. Procesele gândirii de analiză, 

sinteză, abstractizare şi generalizare, intrând în acţiune şi alcătuind un şir de raţionamente orientat 

către întrebarea problemei, descoperă calea de rezolvare a acesteia. În scopul dezvoltării gândirii 

creatoare s-a acordat o grijă permanentă analizării şi rezolvării problemelor, ajutându-i pe elevi să 
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înţeleagă legăturile dintre datele problemei, orientându-le raţionamentele spre a putea stabili care 

sunt relaţiile dintre datele numerice şi întrebarea ce trebuie soluţionată. 

Interogarea multiprocesuală direcţionează un traseu unic al procesului rezolutiv, trecând ca un 

fir roşu prin toate etapele rezolvării problemei care, tradiţional, se abordează în mod separat. 

Această tehnică centrează procesul rezolutiv pe copil, pe operaţiile gândirii implicate în rezolvare, 

ordonându-le şi dirijându-le astfel încât micul şcolar să matematizeze mai uşor situaţia descrisă în 

problemă şi să evite frica pentru acest tip de sarcini didactice. 

De multe ori s-a acordat libertatea deplină elevilor de a se gândi şi formula câte o problemă. 

Din problemele prezentate s-au ales cele mai reprezentative şi printr-o muncă perseverentă, 

folosindu-se un vocabular accesibil micilor şcolari, s-a căutat implementarea ideii că întotdeauna o 

problemă este formată din enunţ şi întrebare. Enunţul cuprinde date numerice, iar relaţiile dintre 

acestea sunt exprimate prin sintagme de genul „se mai adaugă”, „i-a mai dat”, „am mai primit”, 

„din ele au fost luate” etc. 

Întotdeauna enunţul va fi urmat de întrebare. Pentru ca elevii să recunoască în mod conştient 

cele două părţi componente ale problemei au primit exemple de aşa-zise „probleme” fără enunţ sau 

fără întrebare, iar ei trebuiau să remarce ce lipseşte şi să completeze partea existentă astfel încât să 

rezulte o adevărată problemă, enunţată corect şi rezolvabilă. Aceste metode au fost adoptate cu 

scopul ca elevii să înţeleagă că există o strânsă legătură între enunţul problemei şi întrebare, ele 

formând un tot unitar, iar acest mod de lucru a facilitat o mai bună cunoaştere a puterii de judecată a 

elevilor, a modului lor de exprimare şi în acelaşi timp a oferit o primă apreciere asupra modului în 

care au înţeles legătura logică între datele problemei şi întrebare. 

În momentul în care se începe rezolvarea de probleme cu şcolarii trebuie cunoscut faptul că 

deprinderea de a soluţiona aceste probleme se formează într-o anumită perioadă de timp şi în 

consecinţă trebuie lucrat fără grabă, cu mult tact, având în vedere faptul că orice gol ce se strecoară 

în pregătirea copilului în perioada de început se va resimţi puternic în anii viitori. 

Pasul firesc care urmează rezolvării de probleme simple este introducerea problemelor 

compuse, iar acest pas implică două aspecte perceptive: 

 aspectul perceptiv al felului în care apar relaţiile aritmetice; 

 aspectul perceptiv al compunerii unei probleme compuse din mai multe probleme simple. 

Pentru atingerea scopurilor ce au fost propuse cu privire la dezvoltarea creativităţii gândirii   

s-au folosit mai multe căi [4, 5]: 

 realizarea schemei grafice a raţionamentului de rezolvare a problemei; 

 redarea soluţiei problemei într-o formulă literară; 

 rezolvarea aceleiaşi probleme pe mai multe căi; 

 transformarea şi recompunerea problemei în diferite moduri (prin transformarea datelor 

cunoscute în necunoscute). 

Realizarea schemei grafice a raţionamentului în rezolvarea problemelor, mai ales prin 

folosirea desenului figurativ, este de un real folos în munca la clasă. In special în clasa I şi a II-a , 

înainte de a efectua operaţii aritmetice, elevii au fost îndrumaţi să descopere şi să descifreze 

schemele de rezolvare. Acest mod de a lucra trebuie să reflecte gândirea elevului. De modul în care 

acesta a înţeles relaţiile dintre datele problemei în primele clase depinde gradul de pătrundere a 

lucrurilor în clasele următoare unde problemele nu sunt decât ceva mai complicate (cu mai mult 

necunoscute şi diferite variante). Gradul de complexitate al problemelor fiind sporit în clasele a III-

a şi a IV-a, iar rezolvarea problemelor necesitând trei, patru operaţii, se face simţită nevoia alcătuirii 

planului scris de rezolvare. 

Acest mod de abordare ar ca scop şi ajutorarea elevilor în înţelegerea unor mărimi simple cu 

care se întâlnesc în mod curent: relaţiile dintre preţ şi cantitate, durata lucrului şi volumul 

producţiei, etc. De aceea, în scopul dezvoltării gândirii creative, este indicat să li se solicite elevilor 

să formuleze probleme în conformitate cu schemele date, să utilizeze expresii ca „s-au cumpărat”, 

„s-au plătit”, „cu atât mai mult”, „restul s-a împărţit în mod egal” etc. 
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Pentru a verifica modul în care gândesc elevii şi a nivelului la care a ajuns gândirea lor logică 

este indicat să li se ceară să compună probleme conforme cu relaţii numerice, relaţii în care sunt sau 

nu sunt prezente şi diferite unităţi de măsură. 

Problemele a căror rezolvare necesită folosirea celor patru operaţii aritmetice constituie 

activitatea cea mai cuprinzătoare. Primele probleme de acest tip trebuie să fie lucrate şi explicate 

amănunţit în clasă, treptat accentul trecând pe munca independentă. 

Clasa a IV-a reprezintă o perioadă de studiu în care se consolidează cunoştinţele, în 

conformitate cu posibilităţile intelectuale de care dispun elevii. Acum ei îşi însuşesc anumite 

procedee de calcul şi metode de rezolvare a problemelor ca de exemplu: reducerea la unitate, 

metoda figurativă, metoda comparaţiei, probleme de mişcare. Însuşirea deprinderilor de a analiza şi 

rezolva probleme necesită îmbinarea activităţilor didactice cu cele independente şi totodată 

organizarea unor activităţi variate care să stimuleze creativitatea elevilor. 

În acest scop se pot organiza concursuri de compunere şi rezolvare de probleme asemănătoare 

cu cele rezolvate în clasă, cu cele din manual, folosind valori numerice sau relaţii literare date şi cu 

enunţuri inspirate de activităţile curente. 

3. Concluzii 

În clasele primare, elevul dobândeşte noţiunile şi deprinderile de bază, într-un ritm şi la un 

nivel diferit, determinate atât de particularităţile individuale şi de vârstă, cât şi de o serie de factori 

educativi. În cadrul matematicii, predarea-învăţarea operaţiilor aritmetice cu numere naturale are 

bogate valenţe formative, fiind o modalitate principală de a dezvolta gândirea independentă a 

copiilor. În asigurarea reuşitei şcolare, un rol determinant îl are învăţătorul prin intermediul unei 

strategii didactice eficiente. 

Alegând căi multiple şi variate de abordare a conţinuturilor matematice, se poate trezi elevilor 

interesul pentru rezolvarea exerciţiilor şi a problemelor. Practica îndelungată a condus la concluzia 

că foarte important în activitatea de rezolvare a problemelor este înţelegerea datelor, de fapt aici 

identificându-se marea dificultate - desprinderea datelor şi a relaţiilor dintre ele, indispensabile 

găsirii soluţiei. Analiza profundă a relaţiilor din enunţ solicită participarea activă a gândirii 

creatoare. Elevii trebuie educaţi să nu cedeze până nu găsesc calea spre soluţia problemei. E nevoie 

de drum liber pentru rezolvarea problemelor complexe care stimulează creativitatea elevilor. 

Trebuie să gradăm efortul la care supunem gândirea elevilor şi să nu alegem doar acele probleme cu 

rol de exerciţiu, care solicită elevul doar la un efort de calcul. 

Găsirea soluţiilor pentru sporirea caracterului practic-aplicativ al matematicii trebuie să 

constituie o preocupare a oricărui învăţător. Îmbinând cu tact şi pricepere metodele clasice cu cele 

moderne, se poate obţine randamentul scontat, astfel pregătind elevii pentru integrarea lor în viaţa 

socială. În scopul stimulării potenţialului creativ al elevilor, cadrul didactic trebuie să intervină 

conştient, activ și mai ales creativ pentru îndepărtarea blocajelor creativităţii elevilor, să preia şi să 

dezvolte în mod sistematic potenţialul creativ al fiecărui copil. 
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Programul IMPACT a fost dezvoltat de Fundaţia Noi Orizonturi începând cu anul 2002, ca şi 

continuare a taberei de aventură Viaţa. Folosind pedagogia educaţiei prin serviciul în folosul 

comunităţii şi a educaţiei prin aventură, programul IMPACT combină în mod creativ distracţia, 

învăţarea şi serviciul în folosul comunităţii, pentru o continuă îmbunătăţire a sinelui şi a societăţii.  

Conectează-te la comunitate, este un proiect în cadrul Programului IMPACT, realizat în 

parteneriat cu Nokia şi International Youth Foundation prin care se urmăreşte dezvoltarea unei 

mişcări a educaţiei prin serviciul în folosul comunităţii prin creearea a 145 de cluburi de iniţiativă 

comunitară pentru tineri IMPACT în 10 judeţe din România, printre care şi Cluj. Astfel prin 

proiectul Conectează-te la comunitate, Fundaţia Noi Orizonturi doreşte să contribuie la educarea a 

peste  600 de copii cu vârste între 12 şi 18 ani în spiritul respectului faţă de om, faţă de comunitatea 

în care trăiesc şi faţă de mediul înconjurător, în vederea formării de cetăţeni responsabili, activi ai 

comunităţilor locale, naţionale şi internaţionale. 

Fundaţia Noi Orizonturi - înfiinţată în anul 2000 - este o organizaţie non-profit cu sediul în 

Lupeni, judeţul Hunedoara. Fundaţia derulează programe adresate cu precădere tinerilor cu vârste 

cuprinse între 12 şi 18 ani. Domeniile de activitate ale fundaţiei sunt: educaţie non-formală în 

cadrul şcolilor prin metoda educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii (service learning) si  

educaţia prin aventură. Până în prezent, Fundaţia Noi Orizonturi a pus bazele a două programe 

adresate tinerilor: programul VIAŢA (un program de educaţie prin experienţă, constând în tabere 

anuale pentru copii în staţiunea Straja) şi programul de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii 

IMPACT. 

Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin experienţă pentru a promova în rândul tinerilor 

valorile pozitive, încrederea în sine şi munca în echipă. VIAŢA utilizează educaţia prin aventură 

pentru a-i scoate pe participanţi din mediul lor obişnuit şi a le oferi activităţi aventuroase (cursul de 

franghii la înălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole, explorare de peşteri, orientare 

în natură), cu scopul de a-i învăţa lucruri practice despre viaţă şi de a le comunica valori şi 

comportamente pozitive. În anul 2002, Fundaţia Noi Orizonturi, prin programul VIAŢA a fost 

nominalizată în cadrul Galei Societăţii Civile, ca fiind inițiatorul unuia dintre cele mai bune trei 

programe în domeniul activităţilor de tineret din România.  

Programul IMPACT dezvoltă componenta de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii, 

unul dintre domeniile principale ale activităţii fundaţiei. Educaţia prin serviciu în folosul 

comunităţii este un instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în practică proiecte în 

folosul comunităţii. Cele trei obiective principale ale educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii 

sunt următoarele:  

(1)  încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul comunităţii, prin proiectele în folosul 

comunităţii;  

(2)  înzestrarea tinerilor cu abilităţi practice, necesare în faza de implementare a proiectelor; 

(3)  promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile civice şi respectul reciproc.  

Programul IMPACT constă din cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri, caracterizate 

prin îmbinarea creativă a distracţiei din educaţia prin  experienţă cu cerinţele educaţiei prin serviciu 

în folosul comunităţii. Modelul IMPACT este uşor replicabil, datorită simplităţii pe care o 

presupune. Fiecare club se întâlneşte de două ori pe săptămână. Activităţile sunt formate din trei 

componente: o activitate distractivă de echipă (un joc), urmată de explicarea rezultatelor jocului, o 
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poveste de dezvoltare a caracterului şi povestirea semnificaţiilor din poveste şi un training (de 

exemplu îmbunătăţirea comunicării, management de proiect, aplicaţii în Excel) care are legătură cu 

un proiect de serviciu în folosul comunităţii. Aceste proiecte trebuie scrise, implementate şi 

evaluate în trei luni. Activităţile au caracter vocaţional şi urmăresc dezvoltarea capitalului social în 

rândul membrilor cluburilor IMPACT. Fiecare club este format din 15 copii şi patru lideri de grup 

(animatori socio-educativi). Liderii sunt în prealabil formaţi în vederea coordonării întâlnirilor 

IMPACT. Fundaţia Noi Orizonturi a elaborat, în acest sens, un manual pentru liderii IMPACT, pe 

baza căruia sunt coordonate activităţile cluburilor precum şi un set de 3 traininguri care să le ofere 

acestora abilităţile necesare coordonării activităţii unui astfel de club; pe lângă aceste materiale 

există o curriculă, baze de date pentru jocuri, povestiri şi training-uri. Grupul ţintă al cluburilor este 

format din adolescenţi între 12 şi 18 ani, modelul putând fi implementat atât în şcoli generale, cât şi 

în licee. 

În 2006, Fundaţia Noi Orizonturi a primit diploma de excelenţă din partea Autorităţii 

Naţionale pentru Tineret, ca recunoaştere a meritelor programului IMPACT, iar în data de 

5.11.2010, la gala Premiilor în Educaţie organizată de Fundaţia Dinu Patriciu, a obţinut Premiul II 

la categoria ONG-ul anului în domeniul educaţiei. În anul 2015, Proiectul „Educația nonformală. 

TOT Educație!”, al Fundației Noi Orizonturi, a primit premiul „Proiectul de Voluntariat al Anului 

în Domeniul Activism și Drepturile Omului” la Gala Națională a Voluntarilor, eveniment organizat 

de federația Volum, iar în 2016 Proiectul „Lideri juniori, gata de acțiune!”, al Fundației Noi 

Orizonturi, a primit premiul „Proiectul de voluntariat al anului în domeniul tineret” la Gala 

Națională a Voluntarilor, eveniment organizat  tot de federația Volum. Tot în anul 2016, în urma 

primei campanii de advocacy a Fundației Noi Orizonturi, Ministerul Educației modifică modul de 

implementare al programului Școala Altfel. În Școala Altfel 2016, elevii din IMPACT au făcut 

17.092 de ore de voluntariat în folosul comunității. Provocarea a fost să-și convingă și alți colegi să 

li se alăture, iar adevărul este că au reușit, implicând în proiectele lor 440 de profesori și 4.311 de 

elevi care nu fac parte din IMPACT. Modelul IMPACT beneficiază de recunoaşterea meritelor sale 

ca program de educaţie extra-curriculară, aşa cum o demonstrează aprecierea pozitivă primită de la 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin scrisoarea de suport primită de către Fundaţia Noi Orizonturi 

în aprilie 2007 (nr. 29551 / 05.04.2007). De asemenea, în anul 2005, în cadrul Galei Tineretului 

Hunedorean, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Hunedoara a acordat Diploma de Excelenţă 

cluburilor IMPACT, pentru ,,Cel mai bun program de şi pentru tineret”. Modelul IMPACT 

beneficiază şi de aprecieri internaţionale. În cadrul raportului “What Works in Youth Engagement in 

the Balkans” (Succese ale implicării tinerilor în Balcani), realizat de catre International Youth 

Foundation în anul 2005, IMPACT a fost prezentat ca exemplu de bună practică în domeniul 

programelor adresate tinerilor.  

Membrii  fiecărui club sunt instruiţi de către liderii de club pe tema conceperii şi 

implementării efective a unui proiect comunitar. În acest sens, începând cu 2003, au fost realizate în 

jur de 160 proiecte in serviciul comunităţii. Un mare număr de proiecte au avut ca beneficiari copii 

proveniţi din familii dezavantajate, familii cu venituri mici, sau bătrâni institutionalizaţi. Specificul 

proiectelor este unul variat, de la acţiuni de ajutorare a grupurilor defavorizate, la campanii de 

informare pe teme ca prevenirea violenţei domestice si prevenirea infestării cu HIV, evenimente 

comunitare ocazionate de zile festive (1 iunie, 8 martie, Crăciun, Paşte) si acţiuni de ecologizare a 

spaţiilor verzi. Modelul de educaţie non-formală  IMPACT este considerat de către Cathryn Thorup, 

specialist în educaţia prin serviciul in folosul comunităţii (service learning) – consultant al Fundaţiei 

Internaţionale pentru Tineret (International Youth Foundation), ca model de bună practică în 

domeniul educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii.  

Ce este Programul IMPACT? 

• Acronim pentru Implicare, Motivare, Participare, Acţiune, Comunitate şi Tineri 

• Model de educaţie non formală – pedagogia educaţiei prin serviciul în folosul comunităţii 
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• Trei obiective majore educaţionale: cetăţenia activă, antreprenoriat şi abilităţi pentru 

ocuparea unui loc de muncă şi abilităţi de leadership 

•  Club de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri, vârste 12-14 şi 15-18 

•  Întâlniri săptămânale şi proiecte în folosul comunităţii 

Ce îşi propune Programul IMPACT? 

 Promovarea valorilor proactive specifice unei societăţi democratice: cetăţenia activă, 

implicarea socială, promovarea voluntariatului, creşterea încrederii interpersonale, dezvoltarea 

valorilor morale; 

 Un model structurat de educaţie non-formală, complementar educaţiei formale;  un 

instrument flexibil şi uşor pentru a lucra cu tinerii în diverse medii; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii societăţii româneşti; 

 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în rândul tinerilor (cetăţenie activă, 

antreprenoriat/employability şi leadership) ca strategie pentru dezvoltarea durabilă a societăţii; 

 Mod sănătos pentru tineri de a-şi petrece timpul liber; 

 Fiecare club implementează 3-4 proiecte pe an. 

 

Proiectele în folosul comunităţii 

 

• Integrarea abilităţilor de viaţă şi antreprenoriale pentru schimbarea activă a societăţii ….şi  

totodată distracţie! 

Aspecte vizate: 

  - Evaluarea nevoilor comunităţii; 

  - Lucrul în echipă pentru a găsi soluţii practice; 

  - Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile publice, mass-media şi investitori locali pentru a 

răspunde nevoilor comunităţii; 

  - Modele de comportament oferite de voluntari. 

 

Exemple de Proiecte în IMPACT 

 

 În cadrul CLUBULUI IMPACT ,,NICOLAE TONITZA” al Şcolii Gimnaziale Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza”, Constanţa, am implementat 7 proiecte în folosul comunităţii şi anume: 

 1. ,,1 Iunie – interzis tristeţii! Un copil fericit = un copil mai bun!”, în cadrul căruia am ajutat 

copiii de la Centrul de primire a Copilului în regim de urgenţă, Constanţa, Str. Aluniş, Nr. 5 – 3 

iunie 2010 

2. ,,Spune NU fumatului şi drogurilor!” – 29.10.2010 – în cadrul şcolii noastre 

3. ,,Moş Crăciun şi prietenii au plecat la colindat” – tot la Centrul de primire a Copilului în regim 

de urgenţă – 21.12.2010 

4. ,,Bal Mascat de Mărţişor” – 4.03.2011 – în cadrul şcolii noastre 

5. ,,Impactul zâmbetului de copil” – 10.05.2014 - scopul acestui proiect este de a amenaja, în cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a unui loc de joacă pentru copiii internaţi cu 

diverse afecţiuni şi a unui program de joacă.    

6. ,,Creier pentru creier, pentru evaluare” – 5-29.05.2015 – în cadrul căruia membrii Impact au 

ajutat elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a la rezolvarea testelor de evaluare naționale din anii 

anteriori  

7. ,,Pact cu IMPACT! Reacționează eficient în situații limită!”–martie-aprilie 2016-scopul 

proiectului a fost formarea și dezvoltarea deprinderilor de a acționa eficient în situații limită 
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,,Impactul zâmbetului de copil“ 
 IMPACT Nicolae Tonitza Constanta, Romania 10 mai  2014 

Descrierea sumară a Proiectului  
Scopul acestui proiect este de a amenaja, în cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Constanţa, a unui loc de joacă pentru copiii 

internaţi cu diverse afecţiuni şi a unui program de joacă.       

Descrierea sumară a ideii de antreprenoriat social 
Societatea românească este în continuă dezvoltare şi este traversată de 

neajunsuri materiale care se regăsesc atât în sistemul protecţiei sociale, 

cât şi în cel  medical; pe de altă parte, orice persoană aflată într-o situaţie 

mai grea de sănătate are nevoie de sprijin pentru îmbunătăţirea   

percepţiei psihologice; disponibilitatea elevilor Clubului Impact din 

şcoala noastră este un avantaj care se poate folosi în scopul ridicării 

nivelului de optimism al copiilor spitalizaţi cu diverse afecţiuni, atât de 

necesar vindecării oricărei boli. 

Activităţi  

- întâlniri o dată pe saptămână; 

- popularizarea Proiectului în şcoală şi în afara ei; 

- elevii, îndrumaţi de cadrele didactice, propun diverse jocuri şi activităţi 

interactive; 

- se discută tematica benzilor desenate (panouri); 

- se face un calcul estimativ al necesarului de materiale: polistiren 

extrudat (2 cm), vopseluri acrilice, benzi adezive, peruci, costum de 

clovn, fluier, mingi, etc; 

- Membrii Clubului Impact Nicolae Tonitza realizează schiţe cu decorul 

panourilor, ţinând cont de  particularităţile de vârstă ale beneficiarilor; 

- Elevii confecţionează benzile desenate şi le montează pe suport. 

- Membrii Clubului Impact Nicolae Tonitza pregătesc camera de joacă 

în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă; 

- Elevii se grupează în echipe şi îi antrenează pe copiii spitalizaţi în 

diverse activităţi: cântece, jocuri, pantomimă,  pictură. 

Rezultatele financiare ale proiectului  

Asociaţia de Părinţi ai Şcolii Gimnaziale 

Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanţa – 300 

Ron 

Rezultatele sociale ale proiectului  

Numărul de beneficiari direcţi: 50 copii 

spitalizati 

Număr cadouri oferite: 2 baxuri de apa 

plata de 0,5 l;  

2 baxuri de apă minerală de 0,5 l; 5 l de 

sucuri naturale fără acid; 3 kg dulciuri; 50 

jucării; 5 mingii; 15 baloane 

Număr saloane cu copii bolnavi vizitate:30 

Număr de jocuri organizate: 10 

Numar de tablouri pictate: 4 

Parteneri  

Asociaţia de Părinţi ai Şcolii Gimnaziale 

Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanţa – 300 

Ron       

Buget şi surse de finanţare 

Asociaţia de Părinţi ai Şcolii Gimnaziale 

Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanţa – 300 

Ron 

Toți membrii Clubului au adus dulciuri, 

jucării, haine. 

FNO - 300 Ron 

Scris de:  Manea Marioara Revizuit de: Butuc Florica, Vâlcu Alina, 

Simion Mihaela 
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PROMOVAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ-ŢINTA 

STRATEGICĂ A MANAGERULUI ŞCOLAR 
 

Prof. Dr. Nuţu Monica Oana  

Liceul Tehnologic,,Nicolae Dumitrescu”Cumpana  
Prof. Inv. Primar Rotaru Nina 

Liceul Tehnologic,,Nicolae Dumitrescu”Cumpana  

 
 

Marile progrese în domeniul psihologiei pedagogice au fost stimulate de permanentele 

provocări ale şcolii, între care trebuie menţionate: eşecul şcolar, handicapul cultural, inadaptarea 

şcolară şi socială, dar şi nevoia de a maximaliza continuu reuşita şcolară în scopul securităţii 

profesionale ulterioare şi adaptării la viaţa adultă. Cercetările privind factorii reuşitei şcolare 

decelează o serie de variabile de structură şi altele de practică, acestea fiind sistematic corelate cu 

rezultatele elevilor. 

Abandonul şcolar nu poate fi asimilat în totalitate ca etilogie climatului educaţional. Sunt însă 

semnale de tip investigaţional care arată că poate fi stabilită o corelaţie semnificativă între procesele 

manageriale negative, cu efect în alterarea şi deprecierea climatului educaţional şi abandonul şcolar. 

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară, realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. în 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Complexitatea creşterii şi educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea, sprijin şi din 

partea comunităţii. Programele sponsorizate - de grupurile comunităţii şide oamenii de afaceri, de 

instituţiile religioase, de organizaţiile de caritate şi de diverse fundaţii - sunt importante în întărirea 

relaţiilor dintre familie şi şcoală. 

Orice tip de efort, realizat pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi ajuta copiii 

să înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte importanţa 

învăţământului, va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi fundamental rolul părinţilor şi al 

relaţiilor şcoală-familie şi va solicita cooperarea întregii comunităţi. 

În aceste condiţii se impune ca necesară accesarea fondurilor în vederea obţinerii de 

performanţe şcolare. 

În baza Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat la Washington, în 17 aprilie 2015, între 

Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), în 

data de 14 octombrie 2015 a intrat în efectivitate Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), 

implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Proiectul ROSE, în valoare 

totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 

ani, în intervalul 2015 – 2022. 

Acest proiect a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al 

României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de 

competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, 

acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în 

învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul 
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vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României. Aceste 

eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și din fondurile Uniunii Europene aprobate 

pentru perioada 2014-2020. 

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la 

învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate 

în cadrul proiectului. 

Rezultatele așteptate ale ROSE sunt: 

1) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect, de la 

valoarea de referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%; 

2) Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de abandon peste 

7%, de la valoarea de referință de 23,1% la ținta finală de 10%;  

3) Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 

86,9% la ținta finală de 93%; 

4) Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele sprijinite în proiect, de 

la valoarea de referință de 49,6% la ținta finală de 59%; 

5) Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect, de la 

val.  

Activităţi care se pot derula în cadrul proiectului ROSE: 

Activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la ore remediale, tutorat, 

consiliere, îndrumare/coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, 

dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități destinate elevilor din grupuri 

dezavantajate (elevi de etnie romă, elevi cu cerințe educaționale speciale, alți elevi cu risc de 

abandon crescut).oarea de referință de 82,3% la ținta finală de 84,5%. 

Activități extracurriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite sau excursii de 

documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, activități destinate 

înființării/ dezvoltării de rețele școlare etc 

Activități de renovare și dotare, care includ mici lucrări interioare de modernizare/reparații 

a spațiilor de școlarizare, cu impact redus sau fără impact negativ asupra mediului, și achiziții 

de bunuri în scop educațional (echipamente IT, software, echipamente, mobilier și alte materiale 

necesare pentru dotarea spațiilor de școlarizare). 

Implementarea acestui proiect în cadrul liceului nostru a presupus munca în echipă pentru 

stabilirea obictivelor specifice, a activităţilor care să asigure obţinerea de rezultate optime.  

La nivelul Liceului Tehnologic,,Nicolae Dumitrescu” analiza SWOT a mediului intern pe 

perioada 2011-2016 a pus în evidenţă următoarele aspecte: 

- rata crescută a absenteismului; 

- indiferenţa elevilor faţă de programele de învăţare şi abandonul şcolar; 

- posturi insuficiente de pshiholog școlar, corelate cu numărul mare de elevi din școală și în 

special cu numărul mare de elevi cu CES; 

- existența unor cauze externe care contribuie la menținerea ratei de absenteism și abandon 

școlar (plecarea părinților în străinătate, sărăcie, șomaj etc.); 

Analiza datelor privind rezultatele generale la examenul de evaluare naţională arată o scădere 

a procentului de promovabilitate față de anul școlar anterior, dar o creștere a procentului de 

promovabilitate pe disciplinele de examen. 
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Echipa de proiect a stabilit următoarele obiective specifice liceului nostru şi care ar putea 

deveni reale, aplicând proiectul ROSE: 

I. Reducerea abandonului şcolar la elevii din anii terminali cu 5% față de anul anterior, prin 

activităţi remediale şi prin elaborarea unui program de consiliere şi de sprijinire a elevilor cu 

dificultăţi în învăţare şi tendinţa de abandon şcolar; 

II. Reducerea abandonului şcolar la nivelul liceului cu 10%, față de anul școlar anterior, prin 

implicareaelevilor în activităţi conexe. 

III. Creşterea ratei de absolvire a liceului cu 5% față de anul anterior, prininteracțiunea 

elevilor instituției cu alți elevi din alte instituții județene, naționale, internaționale,implicarea 

oamenilor de succes din domeniul serviciilor  în activitatea școlii şi creşterea gradului de inserţie a 

absolvenţilor ÎPT în domeniul de calificare absolvit cu 20 % în 2017  faţă de 2016. 

IV. Creşterea cu 50 % a participării la examenul de Bacalaureatfață de anul anterior, prin 

atragerea elevilor pentru școlarizarea în invățământul liceal și profesional în cadrul unității de 

învățâmânt,  creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate şi dotarea unităţii şcolare cu 

echipamente şi materiale didactice specifice activitatilor educative față de anul anterior. 

V. Creşterea cu 10 % a promovabilității la examenul de Bacalaureatfață de anul anterior, 

prin colaborarea permanentă între diriginţi ,psihologul asociat al  şcolii şi partenerii educaționali, 

asigurarea logisticii necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice şi practice şi prinutilizarea 

strategiilor activ-participative de predare-învăţare-evaluare în activitatea cadrelor didactice la clasă. 

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi 80 de elevi ai Liceului Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu”.În acest an şcolar sunt înmatriculaţi 21 de elevi  în clasa a IX-a, 20 de elevi în clasa a 

X-a, 23 de elevi în clasa a XI-a şi 18 elevi în clasa a XII-a.Estimarea grupului a luat în calcul 

mişcarea elevilor din diferite cauze, fie în alte şcoli din ţară /străinătate, fie în servicii 

temporare.Grupul este alcătuit din 49 de fete şi 31 de băieţi.Dintre aceştia, 35(20 de fete şi 15 

băieţi) provin din familii cu venituri  mici.Elevii care au părinţii plecaţi în străinătate sunt 13(5 fete 

şi 8 băieţi).Din grup face parte o elevă  de altă etnie.Un elev este cu cerinţe educaţionale 

speciale.Astfel,numărul estimat al elevilor participanţi în proiect, care aparţin grupurilor 

dezavantajate, este de 50 de elevi pe fiecare an . 

Beneficiarii  indirecţi ai proiectului vor fi profesorii liceului, părinţii elevilor, agenţii 

economici, comunitatea etc. 

Profesorii vor avea satisfacţia că munca la catedră cu elevi motivaţi se va reflecta în rezultate 

bune la examenul de bacalaureat, părinţii elevilor vor resimţi un real sprijin în formarea copiilor lor, 

iar comunitatea va avea un număr considerabil de tineri responsabili. 

Şcoala, ca instituţie, va deveni un exemplu prin diseminarea rezultatelor obţinute în urma 

acestui proiect. 

Interacțiunea elevilor instituției cu alți elevi din alte instituții județene, naționale, 

internaționale, implicarea oamenilor de succes din domeniul serviciilor  în activitatea școlii şi 

creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor ÎPT în domeniul de calificare absolvit va creşte rata de 

absolvire a liceului cu 5% în fiecare an şcolar.  

Colaborarea permanentă între diriginţi, psihologul asociat al şcolii şi partenerii 

educaionali;asigurarea logisticii necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice şi practice şi 

prinutilizarea strategiilor activ-participative de predare-învăţare-evaluare în activitatea cadrelor 

didactice la clasă. va creşte cu 10 % promovabilitatea la examenul de Bacalaureat în fiecare an 

şcolar cuprins în proiect. 
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Monitorizarea şi evaluarea proiectului va utiliza modalităţi specifice care vor respecta în 

primul rând principiile fundamentale ale Grantului. 

Monitorizarea va urmări modul în care se aplică prevederile Acordului de Grant;  

- modalitatea de utilizare a resurselor;  

- derularea efectivă a activităților;  

- rezultatele obținute;  

- gradul de realizare a indicatorilor propuși;  

- eventuale probleme care pot apărea pe durata implementării. 

Vor fi completate tabele de prezenţă, vor fi utilizate date statistice, chestionare, procese-

verbale etc. 

Termenul de parteneriat este folosit pentru a sublinia faptul că şcolile, familiile, comunităţile 

împart responsabilităţile ce vizează copiii, prin suprapunerea sferelor de influenţă. Ele pot fi 

separate, în cazul în care instituţiile respective îşi alocă foarte puţin în ceea ce priveşte resursele, 

scopurile sau responsabilităţile, sau se pot suprapune creând un „spaţiu" pentru activităţile de 

parteneriat. 

Oamenii şcolii sunt responsabili de construirea unor strategii de parteneriat viabile. 

Comunitatea are obligaţia morală de a ajuta la formarea tinerei generaţii prin diverse 

modalităţi:organizarea de activităţi cultural-sportive, finanţarea unor proiecte educaţionale, 

asigurarea bazei materiale adecvate actului educativ etc. 

,,Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat.”(Albert Einstein) 
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FORMAREA COMPETENȚELOR DE BAZĂ CITI SCRIS LA ELEVII DIN CICLUL 

PRIMAR PRIN UTILIZAREA PROIECTULUI 

 

                    Prof. Înv. Primar Della Sultana 

       Școala Gimnazială Nr.11 ”Dr. C-tin Angelescu” 

 

 

Învățarea centrată pe elev constituie o schimbare fundamentală ce a atras după sine 

necesitatea găsirii acelor soluţii care să stimuleze permanent performanţa elevului. 

O astfel de soluţie este învăţarea bazată pe proiect,  o metodă activ-participativă, care 

presupune transferul de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitând abordările interdisciplinare şi 

consolidarea abilităţilor sociale ale elevului. 

OBIECTIVE: 

A prelua și a propaga experiența pedagogiei moderne în formarea abilităților de lucru în grup. 

A prezenta cele mai  eficiente strategii didactice de  dezvoltare  a abilităților de lucru în grup, 

încadrul diferitelor ore și activități extracurriculare. 

PROIECTUL – instrument de evaluare: 

Proiectul este un instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. Ca 

metodă interactivă de grup, se desfǎşură pe parcursul a câtorva zile, sǎptǎmâni sau chiar perioade 

mai lungi de timp.  

În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe: alegerea  

metodele de lucru; măsurarea şi compararea  rezultatelor; utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, 

materialelor şi a echipamentelor; corectitudinea şi acurateţea  tehnică; organizarea ideilor şi 

materialelor într-un raport; calitatea prezentării. 

Proiectul este o  activitate de învăţare eficientă în care sunt antrenaţi toţi participanţii: elev-

învățător-părinte. Titlul/ subiectul este ales de către profesor, elevi  sau profesor-elevi. 

Este important ca elevii: să aibă un anumit  interes pentru subiectul respectiv; să  cunoască 

dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale; să fie intrigați pentru a crea un produs de care să fie 

mândri; să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesați de subiect. 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ: 

Proiectul de grup “În luptă cu iarna”, realizat la limba română, clasa a II-a, a dezvoltat 

dragostea față de natură, a consolidat denumirile păsărilor sedentare, a contribuit la formarea unei 

atitudini responsabile faţă de mediu, la crearea unui parteneriat durabil cu părinții. 

Realizarea proiectului de grup în cadrul orei de Ştiinţe, clasa a II-a, cu tema “Pământul - casa 

noastră comună”, la modulul ,,Corpurile cerești”, a oferit copiilor situații pentru dezvoltarea 

competenței de  comunicare orală.  Clasa, fiind împărțită în trei grupuri, a avut de realizat sarcini 

diferite. Unul intre grupuri a avut de prezentat, sub formă de emisiune televizată, cu denumirea 

,,Natura în obiectiv”, informații, timp de  1-2 min., despre importanța apei, aerului, solului și a 

animalelor pe pământ. Elevii din alt grup au avut de modelat forma planetei Pământ, iar al treilea 

grup a avut de realizat un poster despre acțiunile de protejare a mediului înconjurător și de notat ce 

drepturi ar avea Pământul. Realizarea acestui  proiect  oferă:  dezvoltarea  abilităţilor de lucru în 

lumea reală;  exprimarea şi argumentarea opiniei în faţa publicului; abilități de lucru în echipă; 

posibilitatea de a lua decizii, dar, totodată, contribuie la dezvoltarea imaginației. 

Proiectul de grup „Hora anotimpurilor” dezvoltă spiritul de observaţie a fenomenelor din 

natură și formează atitudini pozitive faţă de mediu şi față de importanţa anotimpurilor.   

Proiect de grup realizat la Educaţie moral-spirituală, clasa a II-a, la modul “Iubește-ți 

aproapele”: I grup - notarea persoanelor apropiate pe rădăcină, tulpină, frunze, iar pe petale 

calitățile ce le  apreciază la acestea; al II-lea grup - a avut de realizat arborele genealogic; al III-lea 

grup -  dramatizarea textului din manual; al IV-lea grup -  recitarea poeziilor despre persoanele 

apropiate. S-au pregătit pentru prezentare timp de o săptămână. 
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Prin acest proiect am consolidat părțile unei plante, am dezvoltat memoria, arta dramatică,  

abilități de a selecta  informaţii la tema  respectivă. 

Poiect de grup la limba română, la unitatea ,,Chibzuinţă”, pentru dezvoltarea creativității și a 

responsabilității. 

Proiet de grup, realizat sub formă de revistă, la  unitatea “Devotament”, clasa a IV-a A, Limba 

română, cu tema „Primăvară, primăvară, mai rămâi la noi în țară!”. Realizarea proiectului a durat 

timp de o lună.  Succesul obţinuta constat în: formarea abilităţilor de sinteză a informaţiei;  

dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei; noi experienţe în calitate de designeri, redactori, reporteri; 

abonarea la reviste și discutarea informaţiilor în cadrul orelor. 

File din reviste create de elevi -  realizare cu acuratețe, originalitate și creativitate; au avut 

incluse poezii, ghicitori, rebusuri, desene, caracteristici ale primăverii. 

Realizarea proiectului  sub formă de cărțulie cu diverse teme sau  diverse forme. 

Proiect de grup la matematică 

În cadrul realizării acestui proiect s-au consolidat cunoștințele atât la matamatică cât și la 

istorie, științe, limba română, educația plastică, educația ecologică (opțional). 

 În ANEXE se găsesc și alte exemple de proiecte educaționale de grup: 

1. „Sărbători și tradiții” – sărbători de primăvară; 

2. „Să trăiți, să-nfloriți!” –  sărbătorile de iarnă; 

3. „Cu optimismul prin viaţă”, la unitatea “Bunăvoinţa”; 

4. „Adio, dragă toamnă!”, limba română, unitatea “Toamna”, clasa a II-a; 

5. „La start cu familia”, la educație fizică; 

6. „Prietenie”, la dirigenție; 

7. „Sănătatea mediului înconjurător”. 

CONCLUZII: 

 Demersul evaluării în cadrul Proiectului se centrează pe produsul final. 

 Permanent mă implic, coordonez și dirijez dimensiunea evaluată. 

 Pe tot parcursul activitǎţii, dirijez elevii în procesul de învǎţare, conștiintizându-le rolul lor 

în rezolvarea sarcinei grupului. 

 Creez situaţii, colaborarez în analiza erorilor, până la soluţionarea lor, spre a le cultiva 

încrederea în sine. 

 Învăţ elevii sǎ se autoaprecieze în baza criteriilor stabilite.  

Această metodă  de evaluare  oferă şansa: 

 de a analiza în ce măsură elevul foloseşte adecvat cunoştinţele, instrumentele şi materialele 

disponibile în atingerea finalităţilor propuse. 

 de a aprecia rezultatele poiectului, urmărind utilizarea adecvată a metodelor de lucru, a 

materialelor şi a mijloacelor didactice folosite în scopurile propuse; 

 de a aprecia acurateţea produsului; 

 de a a-şi dezvolta abilităţi de autoanaliză a rezultatelor obţinute; 

 de a aprecia gradul de implicare al participanţilor în rezolvarea sarcinii de lucru. 

 de a prezenta raportul final şi modul de realizare a acestuia. 

Personal, apreciez proiectul ca metodǎ, considerând cǎ are o importantă valoare instructiv-

educativǎ, deoarece îl implicǎ activ pe elev în crearea, colectarea şi selecţionarea materialelor 

constitutive. 

“Piatra nu speră să fie nimic altceva decât piatră. Dar, colaborând, se alătură altor pietre și 

devine templu.” 
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TEHNICI DE LUCRU ÎN ACTIVITĂȚILE DE ARTE VIZUALE ȘI 

ABILITĂȚI PRACTICE 
 

Prof. înv. primar Cușu Elena 

Școala Gim. Nr. 7,,Remus Opreanu’’ Constanța 

 

A mânui instrumente de muncă, simple, precum acul, foarfeca dar și sapa, grebla și cazmaua, 

a utiliza materiale naturale( paie, semințe, lut, piatră , plante), sau prelucrate ( hârtie, textile) sunt 

abilități strict necesare. 

Nicolae Grigorescu afirma: ,,Cu acul ne-a crescut biata mamă’’. 

Multe dintre aceste deprinderi sunt realizate și-n familie, mai ales acolo unde copiii trebuie să 

contribuie la creșterea potențialului material. 

Marele Brâncuși spunea: ,,Am fost tâmplar, dulgher, pietrar, fierar și ce n-am mai fost, o, 

Doamne! Am fost și foarte sărac, dar din sărăcie a plecat înclinația mea către muncă, căci altfel, 

dacă aș fi avut moștenire materială mai acătării, poate nu m-aș fi apucat de cioplit’’. (N.I.Stoenescu 

,,La sfat cu Coloana Infinită’’). 

Școala unde toți copiii au drepturi egale, este datoare a-i învăța să muncească, prin muncă 

înțelegând, nu neapărat efort mare. Această motivație ne dă dreptul să afirmăm că ,,Abilitățile 

practice’’, reprezintă un segment al educației prin muncă, pentru viață. 

 

Metode folosite în predarea abilităților practice 

,,Abilitățile practice” nu se îndepărtează de metodele clasice de învățare, dar unele au o 

pondere mai mare, dat fiind că, prin acest obiect de învățământ, trebuie dezvoltate în primul rând 

deprinderile utilizând imaginația și creativitatea ca instrumente de activizare și conștientizare a 

procesului muncii, având în vedere caracterul practic-aplicativ al disciplinei. 

Astfel, dacă exercițiul este metoda principală de formare de priceperi și deprinderi, bazat pe 

muncă independentă, individuală sau în echipă, demostrarea, însoțită neapărat de explicație asigură 

pregătirea tehnologică a elevilor. Conversația vine să completeze tabloul metodelor, dat fiind faptul 

că totul înseamnă comunicare. 

Demonstrarea – pentru ca elevul să știe cum să realizeze o lucrare, un obiect, după intuirea 

acestuia/acesteia, profesorul arată etapele de lucru (procesul tehnologic). Este acel moment al 

actului didactic, în care elevul receptează și înțelege, pe baza explicațiilor și a intuirii corecte, 

modul de a lucra. 

Explicația- elevul își lărgește orizontul cunoașterii, aflând date cu privire la proveniența, 

calitățile,  importanța și utilizarea diferitelor materiale și ustensile, la regulile de respectat pe 

parcursul realizării etapelor procesului tehnologic, de prevenire a accidentelor și de păstrare a 

curățeniei la locul de muncă. 

Conversația- deține un rol destul de important în aceste activități deoarece prin aceasta ne 

convingem că elevii au înțeles explicațiile, și-au însușit etapele de realizare, tehnica de lucru, că știu 

ce și cum să lucreze.Când elevul va pune întrebări suplimentare, înseamnă că profesorul a reușit să 

stârnească interesul de lucru. 

Exercițiul- pentru a dezvolta o abilitate omul trebuie să exerseze. Elevul, adult în devenire, 

trebuie să exerseze pentru formarea deprinderilor practice de lucru, atât de necesare în viață, 

deprinderi care în timp vor deveni abilități. În cadrul lecției etapa feed-back-ului este de lungă 

durată, timp în care se obțin și performanțele. Acum elevii exersează, operează practic utilizând 

instrumentele, decupează, mototolesc hârtia, lipesc, modelează etc 
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Tehnici de lucru folosite 

1. Firele textile – lipire, împletire, rulare ( înfășurare), tăiere (forfecare), coasere, șnuruire, 

înnodare, țesutul firelor 

 

                                              
 

2. Textile (pânză, mătase, etc)- decupare după contur (croirea după tipar), asamblarea 

materialelor textile croite prin însăilare 

 

3. Hârtia- ruperea și mototolirea , trasare după șablon, tangram, ruperea hârtiei pe contur, 

decupare , lipire, vopsire, asamblare, îndoire, pliere, tăiere 
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4. Materiale din natură ( frunze, semințe, crenguțe, pene)- lipirea combinată cu elemente 

învățate în orele de educație plastică, măsurare, dimensionare, tăiere, lipire prin presare etc. 

 

 
 

 
 

5. Plastelina, aluatul, lutul- Tehnica basoreliefului (colorarea cu plastelină, desenarea și 

scrierea cu plastelină, plăci prin adăugire, plăci prin presare și deformare, plăci prin eliminarea 

volumului inițial). Tehnica formelor spațiale ( transformarea unui volum inițial prin strîngere, prin 

despicare, plierea materialului tăiat). 
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6. Tehnica șervețelului – una dintre cele mai moderne tennici de lucru, realizată cu elemente 

din tehnica decoupage- lipire, presare de hârtie fină. 

Pași: 
 Găurim parchetul în două locuri pentru a putea face prinzătoarea tabloului; 

 Curățăm suprafața de lucru; 

 Dăm cu grund. Modelele șervețelului se văd mai frumos pe culoarea albă, motiv pentru care 

dăm cu grund de culoare albă bucata de parchet și lăsăm să se usuce. Putem folosi un uscător de păr 

dacă ne grăbim; 

 Alegem șervețelul cu modelul dorit și desfacem straturile (este format din 2 sau 3 straturi). 

Pentru această tehnică folosim doar stratul de deasupra celui imprimat; 

 Rupem sau tăiem șervețelul la dimensiunea dorită și verificăm poziționarea pe bucata de 

parchet; 

 Aplicăm cu pensula un strat foarte subțire de adeziv; 

 Așezăm șervețelul cu mâna peste lipici (stratul de deasupra); 

 Cu ajutorul pensulei mai aplicăm un strat subțire, dinspre centru înspre margine. Apoi lăsăm 

la uscat; 

 Dăm cu un lac pentru protecție; 

 Punem șnurul și atârnăm la loc de cinste. 
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Secțiunea nr. 6 

 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ 

 A ELEVILOR 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE LA CLASA PREGĂTITOARE. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

Prof. înv. primar, Simona Palasca 

Școala Gimnazială Nr. 30 ,,Gheorghe Țițeica”, Constanța 

 

 

Demersul nostru pornește de la premisa conform căreia activitățile extracurriculare organizate 

împreună cu elevii clasei, dar și cu părinții acestora, sunt factori importanți în întărirea relației 

dintre cei trei beneficiari ai educației: copil-educator-părinte. Specificul acestor activități la clasa 

pregătitoare este diferit în sensul că, fiind încă la început de drum, nu reușim să-i cunoaștem pe 

părinții elevilor în aceeași măsură în care reușim să-i cunoaștem pe copii. Din acest motiv, 

momentul ,,tatonărilor” trebuie observat cu maximă atenție, neștiind cum reacționează părinții la 

ideile și dorințele de progres în învățare ale cadrului didactic. Pentru că activitățile extracurriculare 

reprezintă, în fapt, un alt mod de a învăța atât pentru copii, cât și pentru părinți, răbdarea cadrului 

didactic trebuie direcționată către exprimarea cu precizie a activităților propuse, dar mai ales a 

finălității acestora. 

În condiții lipsite de stres, fiecare dintre participanții la procesul instructiv-educativ își 

manifestă mai mult sau mai puțin disponibilitatea de a întreprinde o activitate comună din care 

fiecare are câte ceva de învățat, cu siguranță. Elevii își exteriorizează stări emoționale unice, cu 

încărcătură pozitivă, evident, în timp ce învață să relaționeze corect cu toți colegii sau acumulează 

cu ușurință informații folositoare. Părinții au posibilitatea de a învăța lucruri noi prin intermediul 

educației non-formale, fiind puși în situația de a coopera cu cei mici pentru finalizarea unor sarcini 

de lucru. Nu în ultimul rând, cadrul didactic poate cunoaște mai bine partenerii educaționali. Fiecare 

activitate extracurriculară este o provocare pentru profesor pentru că își poate exersa creativitatea pe 

de o parte, mizând an de an pe îmbogățirea experienței didactice, propunând activități interesante, 

pe placul elevilor.  Pe de altă parte, profesorul își poate testa calitatea de manager al clasei prin 

implicarea părinților elevilor într-un efort comun ceea ce este, aproape întotdeauna, un avantaj 

pentru toți.  

Propunem în cele ce urmează un model de activitate extracurriculară intitulată ,,E din nou 

Crăciun...”, desfășurată cu elevii Clasei Pregătitoare C și cu părinții acestora, în luna decembrie a 

anului trecut. Menționăm faptul că părinții au fost anunțați despre această activitate prin intermediul 

unei invitații confecționate de copii în ora de ,,Arte Vizuale și Abilități Practice”. În ziua activității, 

un grup de părinți a ajutat la decorarea sălii de clasă, pentru a-i oferi o atmosferă de sărbătoare, 

petrecând împreună momente ce vor consolida, cu siguranță, relații frumoase pentru anii viitori. 

Îmbrăcați de sărbătoare, elevii și părinții lor au sosit înainte de ora anunțată, aducând cu ei 

clopoței, căciulițe roșii și, bineînțeles, nelipsitul domn fotograf, pentru a surprinde momentele care, 

în timp, vor rămâne dragi amintiri. După salutarea invitaților, au fost aduse în discuție câteva 

semnificații și simboluri ale Crăciunului, necunoscute de către copii și chiar de către unii părinți, 

după cum urmează: acadeaua- toiagul păstorului; bradul- dragostea eternă, viața veșnică; cadoul- 

Iisus este darul dat de Dumnezeu omenirii; colindele- vestesc nașterea Domnului; clopoțeii-anunță 

nașterea Domnului, întoarcerea din rătăcire; îngerii-vestitorii nașterii Domnului; lumânările-

simbolul luminii; cozonacul- grâul, pâinea vieții; panglicile, beteala- legătura dintre oameni, prin 

bunătate; steaua- steaua din Bethleem, lumina călăuzitoare. S-au făcut apoi câteva precizări 

referitoare la culorile Crăciunului: roșu-vâscul, hainele lui Moș Crăciun-sângele lui Iisus; verdele-

natura,viața veșnică; albul- puritate, simbolul luminii; auriul- lumina soarelui, aura sfinților. 

Obiectivul major al activității l-a constituit, însă, convingerea micilor elevi că sărbătoarea 

Crăciunului înseamnă mult mai mult decât venirea lui Moș Crăciun. Înseamnă familie, rugăciune, 

iertare, iubire, colinde. Pentru susținerea acestei convingeri, au fost aduse mai multe argumente, 

prin gândirea și susținerea unor momente delicioase, unele fără o pregătire prealabilă, altele prin 
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efortul elevilor în orele care au precedat activitatea. Este posibilă pregătirea unor astfel de momente 

într-o activitate extracurriculară, fără efortul unor repetiții obositoare pentru copii sau stresul 

suplimentar al părinților, acasă. Este, în fapt, ceea ce am încercat prin această activitate 

extracurriculară. 

1.Audierea poveștii ,,Fetița cu chibrituri” de Hans Christian Andersen s-a realizat într-o 

atmosferă de poveste, la lumina lumânărilor, pe fundalul muzicii pianistului Yanni Hrisomallis. 

Evident, acest moment al activității poate fi realizat și ca audiție preluată de pe youtube în lectura 

de excepție a lui Lucian Dumbravă, pe muzica lui JR Tundra, însoțite de imagini realizate de 

Natalia Demidova și Bunny Oliver. Fiecare profesor alege, însă, modalitatea prin care poate 

transmite cât mai multă emoție căci, mai multă emoție înseamnă mai multă implicare din partea 

elevilor. Noi am considerat că lectura directă a profesoarei cu inflexiunile deja cunoscute ale vocii, 

pe un fond musical adecvat, transmit mai multă căldură, asfel că am acționat în consecință. După 

pauza psihologică, au avut loc discuții pe marginea textului: În ce anotimp se petrece acțiunea din 

poveste? Cum o chema pe fetiță? Cum era ea îmbrăcată? De ce mergea desculță? De ce credeți că 

nu se ducea acasă și vindea în frig chibrituri? Ce a văzut ea la lumina flăcării? (o sobă, masa de 

Crăciun, pomul de Crăciun și pe bunica ei, moartă). Cum se termină povestea? S-a ajuns la 

concluzia că fetița își dorea lucruri simple, pe care copiii de astăzi le au din plin, dar nu știu să le 

prețuiască pe măsură. Lucrul cel mai important, înainte de toate, a fost acela de a preciza faptul că a 

avea o familie minunată, părinți buni care au grijă de copii pentru a nu le lipsi nimic, este cel mai 

mare dar pentru copii. 

Au fost create apoi premisele unui brainstormig, în care elevii și părinții au fost invitați să 

spună care sunt dorințele lor de acest Crăciun. Menționăm faptul că răspunsurile elevilor au fost 

dintre cele mai îndrăznețe și foarte diferite, spre deliciul părinților care i-au aplaudat îndelung. 

Puțini copii au avut dorințe legate de lucruri materiale. Cei mai mulți și-au dorit sănătate, petrecerea 

timpului cu părinții (această dorință a devenit leit-motivul răspunsurilor și certifică faptul că părinții 

au tot mai puțin timp de petrecut cu copiii, ceea ce este dureros), dorințe legate de anumite locații, 

de anumite promisiuni făcute de părinți și nerespectate până în acel moment. Părinții au avut dorințe 

similare, legate de sănătate, dar și de viitorul copiilor lor, fapt ce a constituit un moment de 

problematizare pentru copii, care au întrebat de ce părinții au dorințe atât de asemănătoare 

privitoare la copiii lor. A fost un bun prilej să evidențiem, încă o dată, importanța familiei pentru 

orice copil. 

2. Al doilea moment al activității a fost recitarea, cu intonația corespunzătoare și plină de 

afecțiune, a unei rugăciuni pentru părinți, moment care i-a sensibilizat până la lacrimi pe invitați. A 

fost momentul când a fost punctată importanța rugăciunii, nu numai în zilele de sărbătoare, practică 

ce le aduce creștinilor liniște și le sporește încrederea. Textul rugăciunii a fost preluat de pe adresa 

electronică http://poeziisiversuri.blogspot.ro/2012/12/rugaciune-pentru-parinti-poezie-mama.html. 

Rugăciunea a fost spusă la lumina lumânărilor, cu mâinile împreunate, ceea ce a amplificat emoția. 

3. Următorul moment al activității, care pune în evidență cât de bine ne simțim atunci când ne 

cerem iertare, a fost realizat împreună cu părinții, sub forma jocului ,,Porumbelul iertării”. Fiecare 

elev a primit un porumbel alb, confecționat din hârtie, pe care trebuia să-l dăruiască mamei 

împreună cu cererea de a fi iertat pentru o faptă trecută, pentru care a fost sau nu certat de către 

părinți. Rând pe rând, copiii au trimis astfel porumbelul iertării către părinți. Regula jocului spune 

că, dacă mama sau tata primesc porumbelul, înseamnă că și-au iertat copilul. Dacă nu, înseamnă că 

se mai gândesc... Este inutil, credem, să precizăm faptul că, într-o astfel de zi toți copiii au fost 

iertați. Jocul a fost astfel un pretext pentru a explica celor mici faptul că, de Crăciun, oamenii sunt 

mai buni și iertători. 

4. Dovezile prin care copiii au ales să-și arate iubirea față de părinți în această zi de sărbătoare 

au fost confecționarea și scrierea unei felicitări pentru părinți, pe care le-au oferit-o, șoptindu-le la 

ureche ,,Crăciun fericit!”, dar și învățarea unor pași de dans pe melodia ,,Valsul fulgilor de nea”, 

http://poeziisiversuri.blogspot.ro/2012/12/rugaciune-pentru-parinti-poezie-mama.html
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preluată de pe You Tube. Momentul valsului a stârnit îndelungi aplauze din partea părinților care nu 

se se mai săturau, parcă, să-i admire pe micuții dansatori fără cusur. 

Momentul de final l-a constituit invitația adresată părinților de a cânta colinde alături de copii 

după ce, în prealabil, și părinții au repetat unele colinde. Părinți și copii au cântat într-un glas câteva 

colinde cunoscute: ,,A venit, a venit iarna!”- Cleopatra Stratan- You Tube, ,,La mulți ani!” 

(Lollipops- You Tube) și ,,E din nou Crăciun...” (Lollipops-You Tube), melodie îndrăgită de copii 

care a dat, de altfel, și titlul activității extracurriculare. Cântecele au fost însoțite de mișcări 

sugestive, foarte potrivite vârstei, oferind copiilor posibilitatea de a se mișca nestingheriți și de a se 

simți bine. Trebuința lor de a se juca și de a fi mereu în mișcare a fost pe deplin satisfăcută. 

În timpul magicului moment, s-au auzit bătăile în ușă ale lui Moș Crăciun, care au stârnit 

chiote de bucurie și exclamații de fericire ale elevilor. Așezați la picioarele moșului, elevii au recitat 

cu intonație poeziile ,,Moș Crăciun” (http://www.utilecopii.ro/articole/poezii-ghicitori/poezii-cu-

mos-craciun/13049/) și ,,Moș Crăciun, visez la tine!” (http://www.versuri.ro/versuri/cantece-pentru-

copii-mos-craciun-visez-la-tine-_pt67.html). După cunoscutele întrebări, Moș Crăciun s-a convins 

că cei mici merită darurile pe care le-a adus, le-a împărțit cu generozitate și a obținut multe 

promisiuni legate de comportamentul copiilor în anul viitor. 

Activitățile extracurriculare necesită o pregătire minuțioasă în care, reușita tuturor 

momentelor depinde, în cea mai mare măsură, de prestația cadrului didactic. Bazându-se pe un 

exercițiu prealabil, realizat exclusiv la școală, fără ca elevii să aibă texte de învățat acasă, cadrul 

didactic poate conduce activitatea într-o manieră originală, în care include și cerințe necunoscute 

copiilor, pentru a obține răspunsuri unice, sincere, creative, extraordinare, uneori memorabile. 

Dacă profesorul este creatorul atmosferei favorabile pentru un alt tip de învățare, elevii se 

implică afectiv și devin mai încrezători în forțele proprii, mai ales că ei își manifestă abilitățile în 

fața părinților și se străduiesc să respecte sfaturile mentorului, aspect surprins de pedagogul român 

Ioan Nicola în lucrarea de referință ,,Tratat de pedagogie școlară”: „Activitatea extraşcolară oferă 

independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările 

disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare” (Ioana Nicola, 

2003, p. 288). Prin urmare, nu putem trece cu vederea caracterul interdisciplinar care caracterizează 

activitățile extrașcolare. Pentru pregătirea activității de Crăciun, elevii au participat cu dăruire la 

confecționarea invitațiilor și a felicitărilor pentru părinți (AVAP), au învățat pașii de dans (Educație 

Fizică), au învățat cântece noi, cu mișcare (Muzică și mișcare), au exersat recitarea cu intonație în 

grupuri sau individual (Comunicare în Limba română), au exersat purtarea impusă de prezența 

invitaților și au învățat să-și exprime emoțiile (Dezvoltare personală). Toate aceste exerciții au dus 

în final către reușită și au imprimat copiilor anumite comportamente prin declanșarea unor 

sentimente unice. 

În concluzie, prin demersul pe care l-am realizat, am încercat să dovedim faptul că activitățile 

extracurriculare ajută la dezvoltarea personală a elevului pentru că ele se bazează, înainte de toate, 

pe comunicarea bazată pe emoţie. Totodată, aceste activități mențin legătura cu părinții elevilor, 

care sunt dispuși să petreacă un timp de calitate alături de copii, să-i observe cum se manifestă în 

grup, să scoată la iveală acele calități pe care ei le cunosc, dar nu știu să le evidențieze. Credem că 

şcoala românească este instituţia care se foloseşte cu succes de dimensiunea spiritului pentru a crea 

acea stare de bine, de care are nevoie copilul în învăţare, acest lucru fiind posibil, dacă putem spune 

astfel, prin teatralizarea educaţiei. Toate conexiunile fine care se fac în învăţare se realizează prin 

intermediul sensibilităţii. Se încearcă astfel echilibrarea ,,jocului” între elementele analogice și cele 

digitale. Gândim şi ne exprimăm din poziţia profesorului care predă în ciclul primar, însă nu suntem 

străini de faptul că şi adulţii învaţă mai repede atunci când se recurge la cognitivizarea emoţiilor.  
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În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, învățământul românesc trebuie să își asume o nouă perspectivă asupra 

funcționării și evoluției sale.În cadrul acestei perspective, parteneriatul educațional trebuie să 

devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației românești. 

Pentru ca acest parteneriat să se constituie ca o soluție reală a problemelor din învățământ, 

sunt necesare elaborarea unor strategii, a unor direcții care să unească eforturile parteneriale, 

precizarea rolului asumat de instituții in parteneriate. 

Dată fiind complexitatea problemelor cu care școala românească se confruntă, cât și impactul 

educației școlare asupra întregului sistem social, soluționarea dificultăților prezente presupune 

colaborarea, cooperarea și parteneriatul unor categorii largi, cum ar fi: 

• Personalul din învățământ; 

• Toate categoriile de elevi; 

• Familia; 

• Organizații guvernamentale cu caracter central sau local; 

• Organizații cu caracter nonguvernamental; 

• Reprezentanții cultelor religioase; 

• Agenții economici; 

• Sindicatele; 

• Autoritățile centrale și locale. 

Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în societate trebuie să 

se schimbe valori, atitudini si comportamente la nivelul tuturor factorilor implicați: decidenți, 

oameni ai școlii, familii, elevi, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și nonguvernamentale. 

La nivelul comunității se constituie un grup de lucru (nucleu comunitar), în care reprezentanții 

școlii trebuie să își asume rolul de promotor, catalizator și facilitator al parteneriatului educațional. 

Coeziunea și eficiența unui astfel de grup sunt condiționate de asumarea și promovarea unor valori 

comune –cum ar fi: asigurarea egalității șanselor în educație, încurajarea inițiativei și participării, 

dezvoltarea cooperării și colaborării, statutarea disciplinei și responsabilității. 

1. Unitatea școlară în cadrul parteneriatului 

Instituțiile de învățământ urmăresc să obțină recunoașterea importanței parteneriatului lor cu 

întreaga comunitate locală, prin relații directe și prin “noile educații”: educația civică, educația în 

spiritul inițiativei economice, educația ecologică, educația în spiritul drepturilor omului, a 

combaterii violenței, educația în spiritul valorilor europene și al dialogului cultural european, etc…. 

Răspunzând cerințelor sociale și comunitare, școala trebuie să orienteze întregul său demers 

asupra elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat în domeniul 

educației școlare. Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, poate 

conduce în mod gradual la creșterea prestigiului școlii în comunitate și la sensibilizarea și 

mobilizarea partenerilor potențiali ai unităților de învățământ.  

Pentru aceasta trebuie adoptate unele măsuri generale ca: formarea personalului din 

învățământ în sensul comunicării, cooperării, parteneriatelor, promovarea unui cadru legislativ care 

să încurajeze inițiativele școlii, sensibilizarea societății în raport cu problemele educației și cu 

semnificația sa. În acord cu aceste cerințe, fiecare dintre unitățile școlare trebuie să se orienteze 
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către centrarea întregii activități asupra elevului, pregătirea resurselor umane ale școlii pentru 

parteneriat, atragerea partenerilor potențiali în parteneriate efective. 

2. Familia elevului 

Cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și autentic devine o 

prioritate mai ales în contextul actual, în care familia înseși trebuie să se adapteze unor schimbări 

semnificative. Îmbinarea la nivelul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu elemente inedite 

generate de noi realitați socio-economice determină o diversificare a familiilor și a situațiilor 

considerate anterior atipice. Pentru a atrage familia, școala trebuie sa ia act de aceste schimbări, 

adaptându-și atitudinile și comportamentele în consecință. 

Pornind de la aceste premise, efortul îndreptat către cunoașterea familiei trebuie să se 

orienteze către: trăsăturile, calitățile, problemele sale specifice, valorile si normele pe care le 

avansează, avantajele pe care le poate câștiga. 

Chiar în condițiile asumării acestei perspective, în relațiile dintre școală și părinți pot apărea 

disfuncții. Pentru a le depăși trebuie asumate următoarele priorități: creșterea inițiativei și implicării 

managerilor școlii în sensibilizarea și atragerea familiei, elaborarea unor proiecte centrate pe 

parteneriatul cu părinții, transformarea comitetelor de părinți în structuri active și dinamice cu rolul 

de interfața în relația școala și părinți, diseminarea unor informații clare cu privire la școală, 

activitațile și problemele ei, organizarea unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat. 

3. Autoritățile locale 

Pentru a se constitui ca un factor cheie in cadrul parteneriatului educațional la nivelul 

comunității, relația dintre școala si autoritățile locale trebuie să se sprijine pe reciprocitatea 

intereselor și pe sprijinul mutual. 

În virtutea unor prevederi legale dar și pe baza unor relații tradiționale care s-au stabilit de-a 

lungul timpului, autoritățile locale oferă sprijin concretizat prin: 

• fonduri, resurse materiale, combustibil; 

• donații pentru ameliorarea bazei materiale; 

• facilitarea obținerii unor resurse financiare bugetare; 

• organizarea unor activități extrașcolare; 

• alocarea unor spații și terenuri în folosința școlii 

Pentru a depăși unele disfuncții generate de carențe în legislație, blocaje în comunicare 

interpersonală, absența educației pentru colaborare, presiunea problemelor curente etc…este 

necesară adoptarea unor măsuri cu caracter local care țin de inițiativa și interesul școlii și 

autorităților locale. În acest sens, managerii unităților de învățământ trebuie să se orienteze către 

ameliorarea modului de informare adresat autorităților locale, asigurarea participării 

reprezentanților autorităților locale la întâlniri cu personalul școlii, părinți etc., încurajarea 

inițiativei C.R.P., organizarea unor activități de interes comunitar în colaborare cu autoritățile 

locale. Managerii unităților școlare trebuie să se orienteze către sensibilizarea și atragerea 

autorităților locale, dar și spre acoperirea unor nevoi și rezolvarea unpr probleme ale comunității. 

4. Agenții economici 

Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea și oferta educațională, parteneriatul dintre 

școală și agenții economici poate avea un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale 

a elevilor și a inserției socio-profesionale a viitorilor absolvenți. 

Pornind de la beneficiile pe care parteneriatul cu agenții economici poate să le aducă școlii și 

elevilor săi, este necesar ca managerii unităților de învățământ să aplice anumite strategii care să 

valorifice prevederile legislative, să stabilească prioritățile școlii , să atragă și să sensibilizeze 

agenții economici, să organizeze acțiuni preliminare de pregătire a parteneriatului etc.Elaborarea și 

aplicarea acestor strategii presupune pregătirea prealabilă a resurselor umane ale școlii pentru 

dialog, intercunoaștere și colaborare cu partenerii sociali ai școlii. 
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5. Organizații nonguvernamentale 

În ultimul timp, pe fondul schimbărilor sociale din societatea noastră, s-a înregistrat o 

proliferare a organizațiilor cu caracter nonguvernamental, care și-au asumat roluri specifice, 

inclusiv în domeniul educației. 

O parte dintre acestea au derulat proiecte și activități care au avut un impact fie asupra 

educației, fie asupra comunității din care școala face parte. În acest sens sunt semnificative 

proiectele derulate de unele organizații cu privire la: 

• identificarea problemelor la nivelul comunității. 

• atragerea resurselor financiare. 

• stimularea dezvoltării comunitatilor ( tradiționale) 

• stimularea parteneriatelor la nivel local. 

Alături de aceste demersuri generale o parte dintre organizațiile nonguvernamentale s-au 

implicat în proiecte adresate explicit educației și unității de învățământ: consiliere și orientare 

vocațională, consilierea părinților, formarea formatorilor pentru domenii specifice, sensibilizarea 

opiniei publice ( agenți economici) față de problemele școlii, facilitarea încheierii unor parteneriate 

între școli și parteneri interni sau externi, promovarea obiectivelor și a ofertelor educaționale la 

nivelul instituțiilor. 

Ca urmare a acumulării de informație, experiența și expertiza la nivelul unor organizații 

nonguvernamentale, acestea dispun de un potential notabil care poate și trebuie valorificat în cadrul 

parteneriatelor educaționale. 

Pentru încheierea acestor parteneriate, managementul școlii trebuie să își asume 

responsabilități specifice cu referire la: cunoașterea si atragerea organizațiilor nonguvernamentale 

care pot deveni parteneri reali, stabilirea cadrului și a modalităților de lucru, pregătirea resurselor 

umane ale școlii pentru a acționa în acest domeniu. 

6. Comunicarea cu partenerii școlii 

Încheierea și derularea parteneriatelor educaționale au ca factor fundamental comunicarea.  

În acest sens managerii școlii trebuie să desfășoare activități intense pentru informarea 

partenerilor cu toate datele necesare derulării programelor, pentru ca aceștia sa primească informații 

clare, complete și într-un timp oportun. 

Managerii trebuie să creeze un climat pozitiv de muncă, deschis oricăror idei, flexibil oricăror 

activități. În acest sens, relaționarea și comunicarea devin factori cheie ai realizării activităților 

propuse. 

În societatea pe care o trăim, ca țara a unei Europe multiculturale și multietnice, secretul 

succesului oricărei activități este toleranța, flexibilitatea și cunoașterea. Activitatea de parteneriat în 

comunitate, fără acești factori fundamentali nu poate avea succes. “ Fiind condamnați “ să trăim și 

să muncim împreună, trebuie să pornim totdeauna de la principiul “ fă binele care aștepți să ți se 

facă.” 
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DECEMBRIE – MAGIE, BUCURIE ! 

 
Tănase Gabriela-  profesor pentru învăţământul  primar  

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Galaţi 

 

 

PROIECT INTERDISCIPLINAR 

Perioada: primele 3 săptămâni din luna decembrie 

Discipline / arii curriculare:  

 Comunicare în limba română  

 Matematică şi explorarea mediului     

 Arte vizuale şi abilităţi practice                                     

 Dezvoltare personală  

 Muzică şi mişcare 

STRUCTURA PROIECTULUI 

Competenţe ale învăţării integrate 

Competenţe vizate la  CLASA PREGĂTITOARE: 

CLR:   

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare; 

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute; 

Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare; 

MEM: 

Utilizarea numerelor în calcule elementare; 

Identificarea unor fenomene /relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat; 

Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date; 

Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică; 

DP:  

Manifestarea interesului pentru cunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi; 

Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi; 

Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar; 

AVAP: 

Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte  

familiare; 

Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare 

diverse; 

MM:  Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj 

muzical; 

Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei; 

Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual 

sau în grup. 

Cunoştinţe: 

 Caracteristici, activităţi ale anotimpului de iarnă; 

 Transformări ale apei; 

 Exerciţii de identificare a fenomenelor naturale ce se produc iarna, a comportamentului 

animalelor, a modalităţilor de protejare a acestora;  

 Identificarea unor elemente specifice iernii; 

 Adaptarea propriului comportament, în situaţii concrete, în raport de norme prestabilite; 
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 Formularea unor opinii personale în aprecierea unor comportamente;  

 Sărbătorile de iarnă; Semnificaţia Crăciunului, colindelor, uratului; 

Capacităţi instrumentale: de numărare, comparare, ordonare a mulţimilor; 

 de soluţionare creativă a situaţiilor problematice; 

 manuale (conturare, desenare, decupare etc.); 

 de cântare în colectiv 

Atitudini şi valori: 

 Preocupare, interes faţă de obiceiuri specifice diferitelor zone; 

 Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;  

 Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora;  

 Cultivarea sensibilităţii şi a respectului pentru anotimpul iarna şi sărbătorile specifice 

acestuia;  

 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei cu privire la caracteristicile anotimpului.  

Resurse:  

 materiale: CD, texte suport, album fotografic, aparat foto, jetoane cu imagini şi cifre, fişe 

de lucru, CD-uri cu prezentări Power Point, reviste, pliante, acuarele, blocuri de desen, pensule, 

carioca, creioane colorate, hârtie colorată, lipici, foarfecă, plastilină, planşete, planşe, cărţi, reviste,  

diferite măşti şi obiecte din lut, icoane pictate pe lemn şi sticlă, diferite tipuri de fire, fotografii.   

 procedurale: observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, observarea 

spontană şi dirijată, jocul, povestirea, problematizarea, exerciţiul,  învăţarea în grupuri mici, 

negocierea, dezbaterea, turul galeriei. 

 umane: părinţi, învăţătoare, elevi. 

Forme de organizare: frontală, în grup, individuală; 

Tipuri de învăţare: activ- participativă,  creativă, operaţională, receptiv-reproductivă; 

Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 
Alegerea temei proiectului se realizează în urma unor discuţii cu elevii. 

Constituirea grupelor se face pe baza unor criterii alese de elevi: prietenie, încredere, 

respect reciproc. Se constituie 3 grupe la nivelul clasei şi se aleg liderii. 

Elaborarea propriu-zisă a proiectului:  

Se stabilesc în cadrul grupului sarcinile de lucru. Elevii se vor documenta pe tema aleasă cu 

ajutorul părinţilor. Se realizează activităţi de audiere a unor texte literare despre iarna. Se iniţiază 

discuţii pe tema proiectului, se povestesc textele audiate.Se dramatizează textele care le-au plăcut 

mai mult. Se realizează desene, colaje. Se compun  probleme cu imagini decupate – fulgi, bulgări 

de zăpadă, săniuţe şi brăduţi (elemente specifice iernii). 

Prezentarea  rezultatelor: Fiecare grupă prezintă în faţa clasei portofoliile realizate. Se 

organizează o expoziţie folosind produsele realizate. 

Evaluarea  rezultatelor: Se analizează rezultatele elevilor, se fac aprecieri asupra modului 

de lucru şi recomandări pentru activităţile viitoare. 

Inventar de probleme: 

        Ce ştim ?                                                   Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 

 Iarna este  zăpadă.                                  De ce trebuie sa ornăm clasa şi locuinţa? 

 Împodobim bradul.                                Când se împodobeşte bradul? 

 Vine Moş Crăciun şi  aduce daruri.       Cum este bine să-l primim pe Moş Crăciun? 

 Mergem cu colindul.                              Cum trebuie să ne purtăm când oferim cadouri? 

 Sunt multe sărbători.                              Ce trebuie să facem când suntem  musafiri? 

 Se colindă şi se fac urări.                       Care sunt urările pe care le adresează oamenii? 

 De Revelion aprindem  artificii.            Unde se află casa lui Moş Crăciun? 

 Copiii se joacă cu zăpadă.                      Ce sporturi practică copiii iarna? 

                                                                  De ce adunăm zăpada în jurul copacilor?       
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Obiectivul 
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Colectarea  

informaţiilor  

necesare 
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realizării 

sarcinilor 

-elevii se vor 

documenta cu privire 

la diferite caracteristici 

ale iernii, a 

sărbătorilor specifice 

şi a importanţei lor 

-stabilirea unor 

surse 

bibliografice 

-colectiv 
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-internet 
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-sondaj de opinie 

 

-individual 
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Selectarea 

soluţiei de 

abordat în 

cadrul  

proiectului 

-analiza soluţiilor 

posibile şi enunţarea 

temei:  

„Decembrie- magie, 

bucurie !” 

-înţelegerea temei, 

discuţii problematice, 

dezbateri 

 

-dezbatere 

-brainstorming 

-conexiuni 

interdisciplinare 

-în colectiv, 

sub 

coordonarea 

învăţătoarei 

 

Identificarea 

resurselor 

necesare 

 

 

-stabilirea grupelor de 

lucru 

-alegerea formei de 

finalizare a proiectului 

-elaborarea planului 

de acţiune (se vor 

stabili sarcini şi 

termene, se planifică 

resursele ce vor fi 

utilizate). 
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-efectuarea sarcinilor 
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fiecare grup 

-activităţi practice 

individuale: realizarea 

de schiţe, realizarea 

practică a unui produs 

de către fiecare elev 
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-asamblarea temelor 

într-o formă unitară 

-acţiuni concrete 

presupuse de 

sarcinile 

delimitate 

-

responsabilul 

de proiect 
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Verificarea şi 

evaluarea 

proiectului 

-analiza proiectului 

rezultat şi  validarea sa 

-autoevaluare 

-interevaluare 

-profesorul 

coordonator 

a 
II
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-susţinerea şi 

argumentarea 

proiectului 

-expunerea -profesorul 

coordonator 

 

Diseminarea 

rezultatelor 

-expoziţie tematică 

-prezentarea lucrărilor 

-esenţializarea 

-sistematizarea 

-prezentarea 

-profesorul 

coordonator 

Asigurarea 

feed-back-ului 

-evaluarea activităţilor 

derulate 

-recomandări pentru 

activităţile viitoare 

-liste de 

verificare 

-concluzii 

-prezentarea 

rezultatelor 

-profesorul 

coordonator 

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE: 

SĂPTĂMÂNA I – „În aşteptarea lui Moş Nicolae”  
DP -  Grija faţă de sine şi faţă de ceilalţi - „Scrisoare de mulţumire către Moş Nicolae” 

CLR - „ Iarna pe uliţă”- G. Coşbuc, memorizare, recitare;  

- Sunetul şi litera „d”, cuvinte, silabe. ; „Povestea lui Moş Nicolae”; 

- Litera d – consolidare (cuvinte, silabe) „În noaptea când apare Moş Nicolae”; 

- Litera D- predare. „Ce mi-a adus Moş Nicolae?” 

MEM - Starea vremii - „Apa , gheaţa şi zăpada”- observare  

- Numerele şi cifrele de la 0-10- alcătuire de mulţimi cu elemente, comparare „Câte jucării 

ascunde ghetuţa lui Moş Nicolae?” 

AVAP -„Cizmulița cu daruri”- pictură, culori calde 

 „Ghetuţa pentru Moş Nicolae”- decupare, lipire, şnuruire 

MM- „Moş Nicolae”- interpretare; audiţie colinde  

SĂPTĂMÂNA a II-a – „Jocurile şi sporturile de  iarnă”  

DP - „Poveste de iarnă” - prezentare pp; Îmbrăcămintea în anotimpul iarna; 

CLR - Sunetul si litera ,,t”- Poveste „La săniuş”; Litera T - „Jocuri de iarnă”;                                                             

- Sunetul şi litera „z” -Memorizare - „Omul de zăpadă”; Litera „Z”, Poveste creată de către 

copii - „La derdeluş” 

MEM - Constituire de mulţimi cu numere de la 0-10  „Câţi copii sunt la joacă?” 

- Compararea, ordonarea  numerelor naturale 0-10; ”Al câtelea copil are...”; „Caută şi 

potriveşte”(obiecte folosite în jocurile iernii) 

AVAP - Colaj -„ Jocuri de iarnă”- decupare după contur, lipire; Modelaj „ Copii cu schiuri şi 

sănii” 

MM - cântec„ Săniuţa fuge”- învăţare; audiţie cântece de iarnă 

SĂPTĂMÂNA a III-a „Sărbătorile şi obiceiurile de iarnă” 

DP - „ Sărbătoarea Crăciunului”- cum întâmpinăm Crăciunul? (Cum se exprimă emoţiile în 

sentimente?) 

CLR - Sunetul „ţ” şi literele „ţ”şi „Ţ” -„Necazul lui Moş Crăciun” 

- „Uite, vine Moş Crăciun !”- Otilia Cazimir, memorizare 

 - „ În seara de Crăciun”- recitare poezii pentru serbare; „Amintiri din copilărie” – I. Creangă 

– vizionarea fragmentului mersului cu uratul;  „Povestea bradului de Crăciun”, prezentare pp.; 
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 MEM -  „În ţara lui Moş Crăciun”- sortarea imaginilor cu jucării. Numărare, ordonare, 

comparare; Alcătuire de probleme după imagini; 

- Numere naturale 0-10- numărare, comparare „Alegem, sortăm ornamente pentru brad”; 

- Numere naturale 0-10- Numărăm piesele şi construim „ Căsuţa lui Moş 

Crăciun”.  

AVAP – „Podoabe pentru pomul de iarnă” (Tehnici simple - stropire, suflare); 

- Globuri, fundițe pentru brad – decupare 

- „Brăduţul nostru în aşteptarea lui Moş Crăciun”- împodobirea bradului cu ornamentele  

realizate 

MM – Colinde (pregătirea serbării); 

Program artistic „În aşteptarea lui Moş Crăciun”( poezii, colinde prezentate invitaţilor: 

părinţi, bunici, fraţi, colegi). 

REZULTATE AŞTEPTATE:  

 Implicarea activă a elevilor în păstrarea tradiţiilor; 

 Valorificarea potenţialului creativ; 

 Cunoaşterea de către părinţi a activităţilor extracurriculare; 

 Realizarea unei expoziţii de materiale în timpul desfăşurării proiectului; 

EVALUAREA:  

 Expoziţii de lucrări practice şi artistice create de către elevi; 

 Realizarea de activităţi artistice, practice; 

 Monitorizarea relației elev-elev, elev-părinte, elev-cadru didactic şi părinte-cadru didactic. 

FINALIZAREA PROIECTULUI:  

 Acordarea de diplome elevilor pentru munca depusă; 

 Primirea cadourilor de la Moş Crăciun. 

 

Bibliografie: 

1. Mihăescu Mirela, Măncescu Mioara, Robu Maria, (2010), Metode activ – participative 

aplicate în învăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, 

Bucureşti, 2010. 

2. Pacearcă Ştefan, Burlan Camelia, Stoicescu Daniela, Ghidul cadrului didactic-clasa 

pregătitoare, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2012. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ŞI COMPETENŢELOR ELEVILOR 

PRIN INTERMEDIUL METODEI PROIECT 
 

Învățătoare Mariana Bucătari 

Gimnaziul Cuhnești, Republica Moldova 

 

 

ACTUALITATEA: 

 Învățarea centrată pe elev constituie o schimbare fundamentală ce a atras după sine 

necesitatea găsirii acelor soluţii care să stimuleze permanent performanţa elevului. 

 O astfel de soluţie este învăţarea bazată pe proiect,  o metodă activ-participativă, care 

presupune transferul de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitând abordările interdisciplinare 

şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevului. 

OBIECTIVE: 

 A prelua și a propaga experiența pedagogiei moderne în formarea abilităților de lucru în 

grup. 

 A prezenta cele mai  eficiente strategii didactice de  dezvoltare  a abilităților de lucru în 

grup, în cadrul diferitelor ore și activități extracurriculare. 

PROIECTUL – instrument de evaluare: 

Proiectul este un instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. Ca 

metodă interactivă de grup, se desfǎşură pe parcursul a câtorva zile, sǎptǎmâni sau chiar perioade 

mai lungi de timp.  

În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe: alegerea  

metodele de lucru; măsurarea şi compararea  rezultatelor; utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, 

materialelor şi a echipamentelor; corectitudinea şi acurateţea  tehnică; organizarea ideilor şi 

materialelor într-un raport; calitatea prezentării. 

Proiectul este o  activitate de învăţare eficientă în care sunt antrenaţi toţi participanţii: elev-

învățător-părinte. Titlul/ subiectul este ales de către profesor, elevi  sau profesor-elevi. 

Este important ca elevii: să aibă un anumit  interes pentru subiectul respectiv; să  cunoască 

dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale; să fie intrigați pentru a crea un produs de care să fie 

mândri; să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesați de subiect. 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ: 

Proiectul de grup “În luptă cu iarna”, realizat la limba română, clasa a II-a, a dezvoltat 

dragostea față de natură, a consolidat denumirile păsărilor sedentare, a contribuit la formarea unei 

atitudini responsabile faţă de mediu, la crearea unui parteneriat durabil cu părinții. 
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Realizarea proiectului de grup în cadrul orei de Ştiinţe, clasa a II-a, cu 

tema “Pământul - casa noastră comună”, la modulul ,,Corpurile cerești”, a 

oferit copiilor situații pentru dezvoltarea competenței de  comunicare orală.  

Clasa, fiind împărțită în trei grupuri, a avut de realizat sarcini diferite. Unul 

dintre grupuri a avut de prezentat, sub formă de emisiune televizată, cu 

denumirea ,,Natura în obiectiv”, informații, timp de  1-2 min., despre 

importanța apei, aerului, solului și a animalelor pe pământ. Elevii din alt grup 

au avut de modelat forma planetei Pământ, iar al treilea grup a avut de realizat 

un poster despre acțiunile de protejare a mediului înconjurător și de notat ce 

drepturi ar avea Pământul. Realizarea acestui  proiect  oferă:  dezvoltarea  

abilităţilor de lucru în lumea reală;  exprimarea şi argumentarea opiniei în faţa publicului; abilități 

de lucru în echipă; posibilitatea de a lua decizii, dar, totodată, contribuie la dezvoltarea imaginației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul de grup „Hora anotimpurilor” dezvoltă spiritul de observaţie a fenomenelor din 

natură și formează atitudini pozitive faţă de mediu şi față de importanţa anotimpurilor.   

 

Proiect de grup realizat la Educaţie moral-spirituală, clasa a II-a, la modul “Iubește-ți 

aproapele”: I grup - notarea persoanelor apropiate pe rădăcină, tulpină, frunze, iar pe petale 

calitățile ce le  apreciază la acestea; al II-lea grup - a avut de realizat arborele genealogic; al III-lea 

grup -  dramatizarea textului din manual; al IV-lea grup -  

recitarea poeziilor despre 

persoanele apropiate. S-au 

pregătit pentru prezentare 

timp de o săptămână. 

Prin acest proiect am 

consolidat părțile unei plante, 

am dezvoltat memoria, arta 

dramatică,  abilități de a 

selecta  informaţii la tema  

respectivă. 
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Proiect de grup la limba 

română, la unitatea ,,Chibzuinţă”, 

pentru dezvoltarea creativității și a 

responsabilității. 

 

 

 

 

 

 

Proiect de grup, realizat sub formă de revistă, la  unitatea “Devotament”, clasa a IV-a A, 

Limba română, cu tema „Primăvară, primăvară, mai rămâi la noi în țară!”. Realizarea proiectului 

a durat timp de o lună.  Succesul obţinuta constat în: formarea abilităţilor de sinteză a informaţiei;  

dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei; noi experienţe în calitate de designeri, redactori, reporteri; 

abonarea la reviste și discutarea informaţiilor în cadrul orelor. 

 

 

File din reviste create de elevi -  realizare cu acuratețe, originalitate și creativitate; au avut 

incluse poezii, ghicitori, rebusuri, desene, caracteristici ale primăverii. 

 

 

 



284 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea proiectului  sub formă de cărțulie cu diverse teme sau  diverse forme. 
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Proiect de grup la matematică 

 

 

 

În cadrul realizării acestui proiect s-au consolidat cunoștințele atât la matematică cât și la 

istorie, științe, limba română, educația plastică, educația ecologică (opțional). 
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În ANEXE se găsesc și alte exemple de proiecte educaționale de grup: 

1. „Sărbători și tradiții” – sărbători de primăvară; 

2. „Să trăiți, să-nfloriți!” –  sărbătorile de iarnă; 

3. „Cu optimismul prin viaţă”, la unitatea “Bunăvoinţa”; 

4. „Adio, dragă toamnă!”, limba română, unitatea “Toamna”, clasa a II-a; 

5. „La start cu familia”, la educație fizică; 

6. „Prietenie”, la dirigenție; 

7. „Sănătatea mediului înconjurător”. 

 

CONCLUZII: 

 Demersul evaluării în cadrul Proiectului se centrează pe produsul final. 

 Permanent mă implic, coordonez și dirijez dimensiunea evaluată. 

 Pe tot parcursul activitǎţii, dirijez elevii în procesul de învǎţare, conștiintizându-le rolul lor 

în rezolvarea sarcinei grupului. 

 Creez situaţii, colaborarez în analiza erorilor, până la soluţionarea lor, spre a le cultiva 

încrederea în sine. 

 Învăţ elevii sǎ se autoaprecieze în baza criteriilor stabilite.  

Această metodă  de evaluare  oferă şansa: 

 de a analiza în ce măsură elevul foloseşte adecvat cunoştinţele, instrumentele şi materialele 

disponibile în atingerea finalităţilor propuse. 

 de a aprecia rezultatele poiectului, urmărind utilizarea adecvată a metodelor de lucru, a 

materialelor şi a mijloacelor didactice folosite în scopurile propuse; 

 de a aprecia acurateţea produsului; 

 de a a-şi dezvolta abilităţi de autoanaliză a rezultatelor obţinute; 

 de a aprecia gradul de implicare al participanţilor în rezolvarea sarcinii de lucru. 

 de a prezenta raportul final şi modul de realizare a acestuia. 

Personal, apreciez proiectul ca metodǎ, considerând cǎ are o importantă valoare instructiv-

educativǎ, deoarece îl implicǎ activ pe elev în crearea, colectarea şi selecţionarea materialelor 

constitutive. 

“Piatra nu speră să fie nimic altceva decât piatră. Dar, colaborând, se alătură altor pietre și 

devine templu.” 

 

Bibliografie: 

1.Cerghit, I., Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006; 

2.Cristea, S., Dicționar de pedagogie, Chișinău- București, editorial Literatura-Internațional, 

2000; 

3. Pintilie,M., Metode moderne de învățare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002; 

4. Potolea,D., Neacșu,I., Manolescu,M.,manager proiect Guțu,G., Metodologia evaluării 

realizărilor Școlareale elevilor. Ghid metodologic general,Editura 

ERCPRESS, București, 2011; 

5. Radu,I.T., Evaluarea în procesul didactic, E.D.P., București, 2000; 

6. http//www:google.com/www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Teate%20de%20evaluare2006/.../ 

Despre%20proiect.doc. 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 



288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 

 

 



292 

 

EDUCAŢIA NONFORMALĂ 

ACTIVITĂŢI LA CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA I 
 

Prof. înv. primar Angelica Danciu,  

Şcoala Gimnazială nr. 8 Constanţa 

 

 

 Educaţia non-formala presupune o nouă abordare în învăţământ, prin actvităţi plăcute şi 

motivante. Ea are multe avantaje deoarece combină deprinderile specifice sistemului tradiţional cu 

abilităţi exersate în condiţii de exprimare liberă. Învăţarea non-formală se face prin joacă, într-o 

atmosferă prietenoasă şi plină de energie. Ea trebuie îmbinată cu educaţia formală pentru a le 

asigura copiilor un aport echilibrat de informaţie. Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, 

interpersonală şi socială, activităţile non-formale şi cele formale, se adaptează cerinţelor individuale 

ale elevilor, potenţialul acestora. 

 Nu putem nega valenţele psihologice ale educaţiei non-formale: individul se adaptează mai 

uşor cerinţelor ulterioare ale societăţii. Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele 

acumulate de elevi în cadrul acestor activități. Ca și educația formală, cea non-formală urmărește 

formarea unor comportamente propice învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, 

achiziționarea unui volum de informații și transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, 

dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experiențelor pozitive. 

Obiectivele educaţiei non-formale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să 

completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să aibă acces un numar cât mai 

mare de tineri. Acestea sunt: completarea orizontului de cultură din diverse domenii, crearea de 

condiţii pentru formarea profesională, spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate, 

asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi. 

Caracteristicile educaţiei nonformale. În prima instanţă, specificul educaţiei nonformale, este 

locul în care ea se desfaşoară: într-un cadru instituţionalizat, dar în afara şcolii. Caracteristice 

acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală. Educatorul 

nonformal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate, dar şi un entuziasm 

răsunator. Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor. În plus, 

doritorii nu sunt obligaţi să se alăture programului şi nu primesc calificative oficiale. Totuşi, în 

funcţie de formele de instruire nonformală, există şi situaţii în care sunt acordate diploma şi 

certificate de absolvire. 

Tipurile de educatie nonformală. Educaţia nonformală se împarte în 2 tipuri principale, 

variind în funcţie de activităţile specifice: 

1. activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive şi artistice, concursuri, 

olimpiade etc. 

2. activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie si formare civica, excursii, acţiuni social-

culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.) 

Educaţia nonformală însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor şi rămâne una 

dintre variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională. 

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare valorifică pozitiv şi creator cunoştinţele dobândite 

de elevi în procesul instructiv-educativ, având menirea să sprijine, să completeze şi să 

desăvârşească acest act. Ele au un larg caracter interdisciplinar, cuprinzând masa de copii a clasei, şi 

oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, de închegare a colectivului de 

elevi şi de studiere a unor aspecte ce ţin de personalitatea fiecăruia. La clasele 0-IV, cel care va 

canaliza, chiar şi din umbră, propunerile elevilor pentru organizarea unor asemenea activităţi, va fi 

desigur învăţătorul, cel care va ţine cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor săi, 

se va îngriji ca acestea să fie plăcute, utile şi planificate în aşa fel încât să prevină supraîncărcarea. 
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În anul şcolar 2016/2017 am condus colectivul Clasei Pregătitoare B, iar in anul şcolar 

2017/2018 clasa IB. Pentru ai atrage cât mai mult în activitatea şcolară am îmbinat activitatea 

didactică cu activităţi extraşcolare şi extracurriculare cât mai variate şi atractive. Astfel, cu 

ocazia vizitelor la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, S.C. Dobrogea S.A. (Fabrica de pâine si de 

biscuiţi), a drumeţiilor pentru cunoaşterea împrejurimilor localităţii Constanţa (Parcul Tabăcăriei, 

Şantierul Naval) şi a excursiilor făcute în zonă (Monumentul de la Adamclisi Tropheum 

Traiani), elevii au primit unele informaţii referitoare la istoricul şi importanţa oraşelor şi 

monumentelor pe care le-au vizitat, au putut observa formele de relief, cursurile unor râuri (Canalul 

Dunăre- Marea Neagră), dar au intrat şi în contact direct cu regulile de comportament civilizat şi cu 

cele de protejare a mediului înconjurător. 

Activităţile extraşcolare desfăşurate în comunitatea locală prezintă valoare educativă mai 

mare, vibraţia şi trăirile afective faţă de mediul local fiind determinate de imaginile concrete, de 

acţiunile în care elevul îşi pune forţele proprii în slujba colectivităţii lărgite. În acest sens se pot 

enumera activităţile comemorative pentru eroii oraşului, ai comunităţii locale (1 Iunie – Ziua 

Eroilor şi 1 Decembrie – Ziua Naţională a ţării noastre) şi activităţile destinate cunoaşterii vieţii 

unor personalităţi de seamă din diferite domenii ale artei(Mihai Eminescu, Elena Roizen, Lucian 

Grigorescu), evenimente la care elevii claselor noastre, îmbrăcaţi în costume populare, au participat 

la sărbătorirea acestora alături de personalităţile oraşului şi locuitorii ei, prezentând câte un program 

cultural-artistic cum ar fi: recitarea unor poezii patriotice, cântece şi dansuri populare, cântece 

patriotice etc. 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea 

şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, 

munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele 

colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. Serbările şcolare au un caracter stimulativ atât 

pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor, ele fiind şi un mijloc prin care se descoperă şi se cultivă 

talentele copiilor, calităţile de ritm, graţie, armonie, găsind pentru fiecare un rol sau un loc într-o 

anumită formaţie (de dans popular, piese, montaje-literare, dramatizări). Organizate în preajma unor 

sărbători religioase sau a unor zile cu însemnătate naţională sau internaţională (Crăciunul, Ziua 

Naţională a României, Ziua de 8 Martie, 1 Iunie, sfârşitul de an şcolar), aceste activităţi trezesc în 

sufletul micilor artişti emoţii, bucurii de neuitat, mai ales când în sală răsună ropotul aplauzelor. 

Vizionările de spectacole (varietăţi, iluzionism, teatru de păpuşi, muzică)într-un cadru 

formal, respectiv cele desfăşurate în incinta şcolii,  a Casei de Cultură a Sindicatelor, sau a Teatrului 

de Tineret, Constanţa contribuie în mare măsură la lărgirea orizontului cultural-ştiinţific al elevilor, 

având un aport substanţial la creşterea actului educaţional. 

Activităţile preferate de către grupurile de elevi au fost următoarele: Sărbătoarea Sfântului 

Andrei – un Halloween românesc?, 1 Decembrie – Ziua României, Eminesciana, 24 ianuarie – 

Mica Unire, Dragobetele. Aceste activităţi s-au desfăşurat prin aducerea împreună a colectivului 

Clasei Pregătitoare B cu reprezentanţii Centrului Cultural „Theodor Burada” din Constanţa. 

În concluzie, se poate afirma că activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice 

vârstă, ele fiind cele care stârnesc  interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 

chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 

îndemânarea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  Participarea efectivă şi 

totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, 

stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare şi contribuie la formarea 

colectivului de elevi. 

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 bunăvoie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 

didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al 
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învăţământului – 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 pentrua 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 extracurriculare 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. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

Grădinaru Anca Livia, prof. înv. primar 

Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanța 

 

 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 

cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 

mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 

că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 

adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 

dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 

progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”.  

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 in 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.  

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.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 

culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 

stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, 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 
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foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură 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. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 

organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 

stimula spiritul de iniţiativitate al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 

pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 

să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 

ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 

creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 

creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 

drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 

valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 

obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 

creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 

clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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MODALITĂȚI ȘI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. Inv. Presc. Cidem Seidamet  

G.P.P. „Steluțele Mării”, Constanța 

 

 

Formele de organizare a procesului de învăţământ reprezintă un sistem didactic ideatic şi 

practic coerent, însă cu multiple posibilităţi de remodelare. Astfel, cadrele didactice, luând în 

considerare informaţiile pedagogico-metodice, au posibilitatea de a manifesta iniţiativă creatoare în 

organizarea şi proiectarea formelor de activitate didactică, în funcţie de cazul concret al procesului 

de instruire. 

Toate activităţile extradidactice, pentru a fi realizate la nivele superioare de calitate, 

performanţă şi eficienţă implică, în mod necesar, organizarea şi proiectarea lor. 

Organizarea reprezintă acţiunea complexă de asigurare ordonată, disciplinată, raţională, 

coerentă şi eficientă a activităţilor, a forţelor şi mijloacelor umane şi materiale necesare punerii în 

operă a componentelor esenţiale: obiectivele, conţinuturile, strategiile didactice, evaluarea şi, 

îndeosebi, formele de activitate didactică. 

Succesul activităţilor extradidactice depinde, în mare măsură, de modul cum sunt ele 

organizate. Improvizaţiile şi desfăşurarea la întâmplare a acestora determină deseori insuccesul lor. 

Activitatea frontală este forma de bază a organizării şi desfăşurării activităţilor 

extracurriculare.  

Pentru a stimula crativitatea preşcolarilor şi pentru a scoate in evidenţă potenţialul creator al 

acestora, cu precădere în cadrul activităţilor de educarea limbajului, in ceea ce priveşte activităţile 

extracurriculare, in gradinita se pune foarte mare acccent pe  vizionări de filme, teatre, teatre de 

păpuşi, dramatizări, scenete, serbări, şezători. 

Vizionările de spectacole constituie o formă de activitate practicată în etapa preşcolară prin 

care copilul este introdus în arta dramatică.  

Importanţa acestor activităţi este multiplă deoarece apelează concomitent la văz, la auz şi la 

întreaga experienţă senzorială anterioară. Acţiunea lor pe mai multe canale asupra conştiinţei le 

ridică eficienţa educativă. În general, prin complexitatea lui, spectacolul suscită interesul copiilor 

deoarece el îmbină mişcarea cu cuvântul, culoarea şi sunetul într-un tot omogen centrat pe o idee 

sau pe temă educativă. 

 Deşi această formă de distracţie pune pe copil, în majoritatea cazurilor, în rol 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. 

Caracterul educativ al vizionărilor depinde atât de conţinutul cât şi de forma de realizare. 

Efectul este obţinut însă numai în condiţiile în care latura distractivă este bine sudată cu mesajul 

educativ. În caz contrar, copiii fie că sunt copleşiţi de o multitudine de stimuli pe care nu îi pot 

recepţiona şi se obosesc fără rost, fie că pierd timpul fără să câştige nimic pe plan educativ. 

 Vizionările de teatru sunt realizate în afara grădiniţei. Copiii participă cu multă plăcere la 

spectacolele de teatru organizate de profesionişti. 

 Teatrul de păpuşi este un teatru în care, actorul ascuns privirilor spectatorilor îşi alege o 

formă deosebită de a înfăţişa viaţa personajelor. Această formă i-o oferă păpuşa. 

 Spectacolele de teatru interpretate de profesionişti pun copiii preşcolari în situaţia de a se 

adapta la locul desfăşurării lor şi, prin aceasta, de a se adapta la noi condiţii, în afară de faptul că 

trebuie să urmărească cu atenţie desfăşurarea acţiunii redate de diferiţi actori, fiecare reprezentând 

un personaj bine definit. 
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Prin atmosfera lui plină de farmec, prin mijloace poetice şi simbolice, teatrul de păpuşi „îl 

ajută pe copil să cunoască realitatea, deşi sursa principală a subiectelor reprezentate o constituie 

lumea poveştilor.”  

Într-o piesă de teatru elementele artistice trebuie să se îmbine armonios cu cele educaive. Prin 

intermediul păpuşilor sfaturile bune sunt prezentate mai atrăgător şi sunt acceptate de copii cu mai 

multă plăcere decât dacă sunt date de educatoare.  

Teatrul de păpuşi este de preferat simplei istorisirii a poveştilor, deoarece, în teatru, acţiunea 

prinde viaţă, ceea ce corespunde, în mai mare măsură, percepţiei copiilor de 3-7 ani, capacităţilor 

lor intelectuale şi modului specific vârstei de realizare a cunoaşterii – prin perceperea cu toate 

simţurile.  

Urmărind un spectacol de păpuşi, copiii se integrează în atmosferă, trăiesc întâmplările 

prezentate şi participă cu tot sufletul la ele – scot strigăte, vorbesc cu păpuşile, intervin în ajutorul 

unor personaje. Ei sunt capabili să judece singuri comportarea incorectă a unui personaj şi să 

presupună care vor fi urmările ei. În felul acesta încep să se formeze trăsăturile morale ale copiilor. 

Serbările grădiniţei, sub orice formă ar fi organizate ele, au un efect pozitiv asupra copiilor în 

multe direcţii. 

Conţinutul bogat în cunoştinţe şi idei al operelor literare utilizate le facilitează lărgirea 

orizontului cultural, aprofundarea cunoştinţelor şi, în unele cazuri, chiar introducerea unor noi 

cunoştinţe.  

Pe planul dezvoltării intelectuale sunt intens solicitate atenţia, memoria şi imaginaţia copilor, 

stimulând trecerea lor într-o etapă superioară. 

Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă gândirea, limbajul şi 

memoria preşcolarilor.  

Această activitate de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. De asemenea, 

copilului i se cere un efort de atenţie şi pentru a respecta momentul în care trebuie să intre în scenă 

pentru a-şi pune de acord acţiunile proprii cu cele ale colectivului.  

Interpretarea rolurilor cere din partea copilului imaginaţie creatoare, pentru a reda veridic, 

convingător, personajul pe care îl reprezintă. 

Serbările contribuie, de asemenea, şi la închegarea colectivului. Copiii se pregătesc împreună 

şi depun eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun - reuşita serbării. 

Aceste activităţi sunt un izvor de bucurii şi satifacţii. Ele crează copiilor o stare de bună 

dispoziţie, favorabilă atât dezvoltări fizice cât şi dezvoltării psihice.  

În efortul depus pentru pregătirea unei serbări se formează voinţa copiilor. Prin acest efort se 

conturează o serie de calităţi morale preţioase ca perseverenţa şi spiritul de independenţă.  

Copilul se deprinde, de asemenea, să stăpânească emoţiile provocate de prezenţa unui public 

numeros şi necunoscut. 

Practicarea dramatizărilor asigură posibilitatea copiilor de a interpreta, de a se apropia de 

activitatea actorului. 

În acţiunea de famliarizare a copilului cu arta, serbările contribuie la stabilirea unei legături 

între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Totodată, prin mesajul educativ recepţionat în fiecare 

serbare se lărgeşte şi se adânceşte sfera sentimentelor copiilor, se conştientizează unele cerinţe şi 

norme de comportare civilizată.  

Refacerea energiei nervoase, ca urmare a atmosferei stenice de veselie are consecinţe pozitive 

în disciplinarea copiilor, în modul de adaptare a acestora la viaţa din grădiniţă. 

 Serbările organizate în grădiniţă pot să îmbrace diferite forme, după modul lor de organizare 

şi după felul în care sunt solicitaţi copii. Le menţionăm pe cele mai frecvent întâlnite: serbările 

dedicate unor evenimente (montajele literar-muzicale, serbările muzicale - concertele grădiniţei), 

şezătorile şi scenetele.  

Realizarea acestora solicită intens copiii într-o activitate pregătitoare.  



299 

 

Desfăşurarea lor propriu-zisă reprezintă punctul lor culminant, în care copiii au cele mai 

diferite roluri şi atribuţii.  

Şezătorile se organizează în grădiniţă, fie pentru aniversarea unor evenimente, fie pentru a 

oferi copiilor un program distractiv. Acestea constituie serbări în miniatură ce se organizează într-

un cadru mai restrâns şi fără o regie şi costumaţie pretenţioasă.  

Caracteristice pentru şezători sunt ghicitorile, snoavele, proverbele, zicalele accesibile 

copiilor, povestirile hazlii, diferitele dialoguri etc. 

Şezătoarea este cu atât mai reuşită cu cât fiecare participant contribuie activ la desfăşurarea 

programului ei. În acest gen de manifestare, specificul îl constituie faptul că fiecare actor este la 

rândul lui spectator şi fiecare spectator devine la un moment dat actor.  

Trecerea aceasta de la participarea activă la cea pasivă constituie originalitatea acestui gen de 

activitate. 

Valoarea deosebită a şezătorilor este determinată pe de o parte de conţinutul educativ al 

materialului prezentat, de calitatea artistică a acestuia, iar pe de altă parte de nivelul de interpretare 

şi modul de organizare şi antrenare a copiilor. Menţionăm, în acest sens, principalele valenţe 

formativ-educative ale acestor manifestări cultural-artistice: 

- evocă frumuseţea naturii, bogăţia pământului, hărnicia oamenilor (când sunt dedicate unui 

anotimp); 

- dau posibilitatea verificării întregului material artistic însuşit de copii într-o anumită etapă 

sau în legătură cu o anumită temă, consolidând şi perfecţionând calitatea păstrării şi reproducerii 

acestuia; 

- în acest cadru, educatoarea îi ajută pe copii să se obişnuiască cu expunerea în public a unei 

poezii sau a unui cântec, să-şi învingă emoţiile şi să exprime cât mai sincer propriile emoţii 

artistice; 

- constituie un pas important în pregătirea copiilor pentru serbare, de multe ori, ea se poate 

constitui în repetiţia generală în vederea acesteia; 

- satisfacţiile obţinute în realizarea diferitelor numere din programul şezătorii, cât şi bucuria şi 

celelalte emoţii comune au un efect puternic asupra vieţii de colectiv, îmbunătăţind relaţiile, 

întărind sentimentele de prietenie şi ajutorul reciproc între copii; 

- rol important în realizarea obiectivelor educaţiei estetice şi fizice prin perfecta armonizare a 

unor valoroase texte literare şi muzicale, a costumaţiei, scenografiei şi dansurilor; 

- dezvoltă conduita socială civilizată în raporturile cu oamenii. 

- se dezvoltă sensibilitatea, calităţile memoriei, imaginaţia, gândirea, atenţia, emoţiile, 

pasiunea, voinţa, într-un cuvânt toate procesele psihice mai simple sau mai complexe, spiritul de 

echipă şi de competiţie, toate contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, 

îndatorire ce-i revine grădiniţei şi slujitorilor ei. 

Valoarea şezătorilor, ca mijloc de educaţie la vârsta preşcolară, este de necontestat.  

Dramatizarea este una din formele de activitate accesibilă copiilor de vârstă preşcolară, prin 

care se realizează transpunerea artistică în scenă a unui episod din viaţă sau a unei opere literare. 

Sub influenţa poveştilor şi a basmelor, dar mai ales sub influenţa teatrului şi a filmului pentru copii, 

preşcolarilor li se trezeşte interesul de a săvârşi aceleaşi acţiuni şi fapte pe care le săvârşesc eroii 

îndrăgiţi din operele cunoscute. 

Înţelegerea ştiinţifică a diferitelor forme pe care le îmbracă transpunerea scenică este însă, 

„condiţionată de surprinderea elementelor lor caracteristice şi predominante la o anumită vârstă care 

presupune, în condiţii normale, o anumită dezvoltare pe toate planurile vieţii psihice.” Analizând 

fenomenul la care ne referim, observăm că el conţine, în general, atât elemente de improvizaţie şi 

creativitate ludică, cât şi elemente de improvizaţie şi creativitate artistică.  

Aceste elemente nu se află în aceeaşi proporţie şi în acelaşi raport de la o etapă la alta a 

copilăriei. În timp ce la preşcolari predomină elementele de improvizaţie şi creativitate ludică, la 
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şcolari, pe măsura înaintării lor în vârstă şi a creşterii capacităţilor, predomină tot mai mult 

elementele de improvizaţie şi creativitate artistică.  

Predominarea unora sau a altora din aceste elemente imprimă acţiunii de transpunere anumite 

particularităţi. Două din ele ni se par mai caracteristice pentru vârsta preşcolară: 

- preşcolarii participă la activităţile dramatice cu intenţia de a se juca, fără să conştientizeze 

preocuparea faţă de latura artistică pe care o presupune activitatea respectivă; 

- preşcolarii manifestă dorinţa de a se transpune în rolul personajelor din opera literară. 

Activităţile dramatice „pot fi folosite cu succes în procesul de învăţare indiferent de nivelul de 

vârstă, având un efect terapeutic; uneori, copiii sunt ajutaţi să-şi rezolve problemele reale de viaţă, 

dezvoltându-şi trăsăturile personalităţii. Oferă posibilitatea unei reale învăţări activ-participante, 

activează capacităţile senzoriale şi empatice ale individului, stimulează motivaţia.” 

Având un loc bine stabilit printre variatele forme de activitate accesibile şi necesare instruirii 

şi educării  preşcolarilor, activităţile dramatice, prin programarea, pregătirea şi desfăşurarea lor, pot 

contribui în egală măsură, ca şi restul activităţilor şi în corelaţie cu multe dintre ele, la accelerarea 

dezvoltării pe toate planurile a preşcolarilor. 

Toate aceste tipuri de activităţi, atât cele curriculare, cât şi cele extracurriculare sunt corelate 

şi combinate în aşa fel încât să stimuleze potenţialul creator al preşcolarului, să scoată în evidenţă 

nevoia acestuia de a se exprima creativ în cadrul tuturor activităţilor pe care le întreprinde. 
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PROIECT EDUCATIV EXTRACURRICULAR ,,MOȘTENITORIIˮ 

- DRUMUL DEZVOLTĂRII CULTURALE A ELEVILOR 
 

Prof. înv. primar Adam Paula 

Șc. Gimnazială ,,C.D.Aricescuˮ Câmpulung, Argeș 

 

 
Apartenența  elevului la o identitate locală și națională, trebuie să-l responsabilizeze în 

cunoașterea, păstrarea și promovarea tradițiilor  și valorilor culturale românești.  

Muzeul este o instituție de cultură, a cărei activitate este organizată în scopul cunoașterii, 

educării și recreerii. 

Elevii ce vizitează un muzeu dobândesc experiențe cognitive, conștientizează patrimoniul 

cultural local și național, manifestă o înțelegere estetică și științifică. 

În acest sens am realizat un parteneriat cu Muzeul Municipal, secțiile de Istorie și cea  de 

Etnografie și Artă Populară, prin care părțile implicate în proiect au încercat să promoveze valorile 

materiale și spirituale  ale societății, având ca finalitate inițierea elevului în diverse domenii 

culturale formarea personalității complexe și petrecerea timpului liber în mod plăcut. 

Vizitarea Mausoleului Mateiaș a avut ca scop înțelegerea 

rolului avut de populația locală în timpul luptelor din primul razboi 

mondial, când eroismul și sacrificiul soldaților români  din 

Dragoslavele, Rucăr, Stoenești au reușit să oprească,  în toamna 

anului 1916, înaintarea spre București a trupelor germane. 

Mozaicul de tip Murano, imaginile, uniformele militare ale vremii, 

osuarul, tunurile expuse,  dar mai ales diorama a reușit să-i facă  pe 

copii să înțeleagă și mai bine ceea ce le-a fost prezentat. Au văzut 

cum era organizat un centru de comanda pe front, au auzit cum se 

dădea semnalul de luptă și frecvența cu care tunurile și puștile 

aruncau artileria nimicitoare. Spectacolul de sunet și lumină a fost 

impresionant. 

  Evaluarea activității s-a făcut 

ulterior,  prin realizarea unor portofolii 

cu tema ,,Primul război mondial și 

Marea Unireˮ. 

  Vizitarea  secției de 
Etnografie și Artă Populară a constituit 

prilejul de a lua contact cu viața rurală, 

cu uneltele și obiectele casnice, cu destinația fiecărei camere din casa 

țărănească, cu  modul în care fiecare obiect  util era decorat și înfrumusețat.   
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După vizită, elevii au revenit în spațiul tradițional școlăresc și au realizat, folosind motivele 

populare,  desene ale diverselor obiecte descoperite la muzeu.  

Când școlarii s-au făcut mai mari, au încercat să confecționeze propriile jucării, niște păpuși 

realizate din resturi de materiale ale unor obiecte tradiționale uzate: ștergare, fote, altițe de la ii. 

Gazda activității a fost veranda secției de Etnografie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Consider că reușita dezvoltării culturale a elevilor constă în perseverența părților implicate în 

educație,  în creativitatea cadrului didactic,  în calitatea activităților,  în alternarea spațiului în care 

acestea se desfășoară,  în respectarea regulilor și stimularea dorinței de a finaliza lucrările începute. 

Aprecierile pozitive adresate copiilor  constant și în forme evidente, îi stimulează și le favorizează 

implicarea.  Astfel încet, ei parcurg un drum nevăzut spre propria formare culturală.  
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 

“ȘI EU MĂNÂNC SĂNĂTOS !” 

 

Prof. înv. primar, Donosă Carmen-Margareta 

Școala Gimnazială “ Mihai Viteazul”, Galați 

 

 

Tema „ Și eu mănânc sănătos !” 

Discipline / arii curriculare:  

Comunicare în limba română 

Matematica şi explorarea mediului                              

Arte vizuale și abilități practice     

Dezvoltare personală 

Muzică şi mişcare 

Clasa pregătitoare 

Argument 

Organismul uman are nevoie de nutrienţi, pentru a funcţiona la parametri normali. O parte 

importantă a alimentaţiei de zi cu zi ar trebui să includă legume, fructe şi sucuri naturale, întrucât 

sunt bogate în numeroase vitamine şi minerale.. Activităţi precum informarea despre beneficiile 

unei alimentații care să conțină fructe, îndeamnă copilul să fie atent la alimentația sa . Prin toate 

activităţile programate voi încerca să conving copiii de necesitatea consumului zilnic de fructe 

pentru păstrarea unei bune sănătăți. 

Structura proiectului 

Competenţe ale învăţării integrate 

 Cunoştinţe 

- Caracteristici ale fructelor 

- Condiții de viață ale plantelor care fac fructe 

- Consumul de fructe și sănătatea 

- Feluri în care putem consuma fructe 

 Capacități instrumentale 

- Memorarea și recitarea unor poezii tematice 

- Colorarea , decuparea unor desene reprezentând fructe 

- Modelarea din plastilină 

- Identificarea fructelor folosind unele simțuri: pipăit, mirosit, gustat 

- Tăierea fructelor pentru salată 

- Cântarea în colectiv a unor cântece tematice 

- Mişcarea pe muzică ( liberă; sugerată de textul cântecului;  cu percuţie corporală -bătăi din 

palme, cu degetul pe bancă) 

- Asamblarea unui puzzle 

 Atitudini și valori 

- Manifestarea interesului pentru o alimentație sănătoasă 

- Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple exprimate vizual 

- Exprimarea adecvată a emoțiilor  

- Cultivarea interesului pentru sănătatea propriei persoane cât și a celor din jur  

- Implicarea în rezolvarea unor probleme , sarcini de lucru. 

Planificarea timpului: 1 săptămână -  ( Săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun!) 

Resurse:  

- materiale: cărţi, reviste, albume,  tablă magnetică, figurine, coli de scris, carioci, imagini, 

prezentări PPS, calculator, , DVD, CD-uri, jetoane, puzzle, jocuri de masă, enciclopedii, atlas 
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botanic, planşe ( poveşti ilustrate, planșe cu fructe.) blocuri de desen, acuarele, creioane colorate, 

plastilina, planşete, hârtie colorată, foarfece, lipici, perforator, fructe proaspete, cuțit din plastic; 

- procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol 

- forme de organizare:  individual, frontal, pe grupe 

Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 

1. Informare –Prezentare în PPT a  unor imagini cu fructe, culegerea informaţiilor necesare 

despre aceasta temă: poveşti, poezii, curiozităţi, 

2. Planificare – Selectarea soluţiilor de abordat în cadrul proiectului, 

Se va purta o conversaţie referitoare la importanţa fructelor în viaţa omului, beneficiile 

acestora. Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate. 

3. Decizie –  Stabilirea grupurilor, a modalităţilor de lucru pe grupe şi individual, stabilirea 

rolurilor fiecăruia în cadrul proiectului; produsul final al fiecărei grupe. 

4. Implementare – Stabilirea denumirii proiectului şi a subtemelor; stabilirea scopului 

proiectului şi a obiectivelor, stabilirea orarului, confecţionarea de material didactic; realizarea 

planificării calendaristice orientative şi a hărţii proiectului,  a conceptelor cheie, stabilirea metodelor 

şi a procedeelor necesare, crearea centrului tematic. Împărţirea sarcinilor în cadrul grupurilor 

formate, cercetarea propriu-zisă şi desfăşurarea activităţilor. Se elaborează produsele finale ale 

fiecărei grupe. 

5. Susţinere: jocuri didactice; realizarea unor produse: costume, afişe, colaje, măşti, invitații 

sau felicitări etc. 

6. Diseminarea rezultatelor: expunerea produselor într-o expoziţie tematică în care sunt 

invitaţi părinţi, elevi ai școlii, profesori. Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. Se verifică 

rezultatele. Se schimbă impresii de grup/personale. 

7. Asigurarea feedback-ului: prezentarea unui ppt părinţilor despre activităţile desfăşurate 

în cadrul proiectului, analiza proiectului, recomandări. 

Schemă orientativă pentru activităţi 

Comunicare în limba română  

 memorarea și recitarea unor poezii despre fructe 

 vizionarea unor filmulețe tematice 

Matematica și explorarea mediului 

  discuții despre condiţii de viaţă - apă, aer, lumină, căldură 

  jocuri de recunoaștere a unor fructe după gust, miros, pipăit 

  gruparea unor jetoane reprezentând fructe după numărul de elemente specifice 

  Dezvoltare personală 

  jocul “Dacă aş fi un fruct,  mi-ar plăcea să fiu …” 

 ,,Spune cum se simte”- identificarea emoţiilor de bază ale personajelor din desene animate; 

Arte vizuale și abilități practice 

 salata din fructe  

 crearea unor costume/măști ( activitate cu părinții)  

 colorarea, decuparea unor imagini și realizarea unor decoruri, invitații, felicitări 

 asamblarea unor puzzle-uri 

Muzică și mișcare 

 învățarea unui cântec despre fructe  

Evaluare 

 CD cu poze din activitățile desfășurate pe parcursul derulării proiectului 

Celebrare 

 Expoziţie cu lucrările realizate pe parcursul proiectului;  

 Parada costumelor 
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 Servirea unor prăjituri cu fructe 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN EDUCAȚIA PĂRINȚILOR 

 

                                                                         Olteanu  Camelia – prof. înv. primar 

Liceul Tehnologic “I. C. Brătianu” Nicolae  Bălcescu 

 

 

 Educația, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esențial este de a 

ușura o anumită modificare de comportament. Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând 

educarea lui în mediul familial. 

Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 

copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o 

necesitate. 

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 

existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că 

este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, 

cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă. 

În general, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, 

astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

Mulţi părinţi consideră că vârsta de 6–7 ani, când copiii lor calcă pentru prima oară pragul 

şcolii, este o etapă în care rolul lor în educaţia copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare. 

Dimpotrivă, după părerea mea, acum rolul lor se dublează: acasă trebuie să creeze un mediu de 

încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora 

cu alţi membri ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală, 

cât şi în afara ei. Gradul de implicare a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi 

rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât 

rezultatele copiilor sunt bune. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv 

şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi 

implicate. Sunt situaţii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din 

lipsa de experienţă, fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, 

fie prin efortul părinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În 

multe cazuri profesorii cred că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor sau părinţii consideră 

că profesorii sunt prea distanţi şi nu se implică suficient. Comunicarea eficientă dintre profesori şi 

părinţi se reflectă în dezvoltarea copiilor. Responsabilitatea educaţiei şi dezvoltării copiilor trebuie 

asumată în echipă: şcoală – familie.  

 În anul școlar 2016/2017 am desfășurat mai multe ateliere de lucru cu părinții elevilor mei 

de clasă pregătitoare. Voi prezenta succint desfășurarea propriu-zisă a activităților și rezultatele 

obținute. 

Primul atelier s-a desfășurat la finalul lunii noiembrie 2016 și s-a intitulat ”LA REVEDERE, 

TOAMNĂ DRAGĂ!”.  

A avut ca obiective: 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor și a creativității. 

 Efectuarea corectă a  sarcinii de lucru, respectând timpul limită dat. 

 Stimularea abilităților practice prin realizarea colajului propus, lucrând în echipă. 

În debutul activității elevii au răspuns la câteva ghicitori despre anotimpul toamna. Am purtat 

o scurtă discuție despre caracteristicile anotimpului. Am prezentat colajul “Zâna Toamnă”care 

trebuia lucrat până la finalul orei. 

Apoi, au lucrat în perechi, părinte-copil, sau în echipe în situația în care au fost și copii pentru 

care nu au fost părinți prezenți la activitate. Au avut de colorat frunze în culorile toamnei.  
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După ce au terminat de colorat frunzele date, le-au decupat pe contur și le-au lipit pe conturul 

zânei, pe colajul pregătit de cadrul didactic. 

 La final am intonat și un cântecel despre toamnă, am repetat titlul activității. Am apreciat 

răspunsurile elevilor și implicarea tuturor în realizarea colajului prin oferirea ca stimulent a unei 

crizanteme, la fel ca cele de pe rochița zânei. 

 

 

 

 

Rezultate  obținute au fost cele pe care mi le-am propus: 

- absolut toți elevii s-au implicat în activitate; 

- s-au fixat și completat noțiunile despre anotimpul toamna; 

- realizarea colajului cu tema “Zâna Toamnă” – expunerea lui în clasă; 

- postarea fotografiilor din timpul activității pe grupul clasei de pe Facebook; 

- publicarea unui articol despre activitate în ziarul școlii “Gazeta lui <<Brătianu>>” 

- realizarea unei expoziții de fotografii din timpul activității, în sala de clasă. 

Al doilea atelier a avut loc în luna decembrie 2016, înainte de vacanța de Crăciun. S-a intitulat 

”ATELIER DE CRĂCIUN” și a avut următoarele obiective:  

 Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor, a încrederii în sine, a creativității. 

 Efectuarea corectă a  sarcinii de lucru, respectând timpul limită dat. 

 Stimularea abilităților practice prin realizarea ornamentului pentru brad, lucrând în echipă. 

Activitatea s-a desfășurat în etape, după cum urmează: 

- Reconstituirea unor imagini corespunzătoare anotimpului iarna folosind un joc de puzzle. 

Fiecare grup a primit piesele pentru o imagine, cu fața în jos, cu rugămintea de a nu le întoarce. Pe 

spatele fiecărei piese era scris câte un număr. Ordonând crescător numerele date, elevii și părinții au 

reconstituit imaginile. Din fiecare grup a venit un reprezentant care a expus imaginea tuturor. 

Cadrul didactic a formulat întrebări pe baza imaginilor respective. 

-Anunțarea temei activității, prezentarea invitatului surpriză, Zâna Iarna; 
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- Intonarea cântecului ”Iarna veselă”, efectuând mișcări sugerate de versurile cântecului; 

- Desfășurarea atelierului de lucru – realizarea ornamentului pentru bradul de Crăciun, 

respectând modelul și etapele de lucru prezentate de cadrul didactic. Materiale folosite: rolă de 

carton, acuarele, pensule, foarfecă, lipici, șnur colorat. S-a lucrat în perechi, părinte-copil. 

 

- Recitarea unor poezii și intonarea altui cântecel despre anotimpul iarna; 

- Oferirea stimulentelor pentru copii de la Zâna Iarnă, ca apreciere pentru lucrările realizate, 

pentru răspunsurile date, pentru recitat și cântat. 

 

Rezultate  obținute:  

- absolut toți elevii s-au implicat în activitate; 

 - s-au fixat și completat noțiunile despre anotimpul iarna; 

                                    - confecționarea ornamentului pentru bradul de Crăciun; 

                                - postarea fotografiilor din timpul activității pe grupul clasei de pe Facebook; 

 - publicarea unui articol despre activitate în ziarul școlii “Gazeta lui <<Brătianu>>” 

- realizarea unei expoziții de fotografii din timpul activității, în sala de clasă. 

 Al treilea atelier s-a desfășurat în luna aprilie 2017 și s-a intitulat ”BUCURIILE 

PRIMĂVERII”. Am urmărit realizarea obiectivelor: 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor, a încrederii în sine, a creativității. 

 Efectuarea corectă a  sarcinii de lucru, respectând timpul limită dat. 

 Stimularea abilităților practice prin realizarea colajului de primăvară, lucrând în echipă. 

Activitatea s-a desfășurat în etape, după cum urmează: 

 Formularea unor întrebări și răspunsuri despre anotimpul primăvara, după stabilirea 

anotimpului și a datei zilei respective. 

 Anunțarea temei activității; 

 Intonarea cântecului ”Flori de primăvară”, efectuând mișcări sugerate de versuri; 

 Desfășurarea atelierului de lucru – realizarea colajului – tablou de primăvară, respectând 

modelul și etapele de lucru prezentate de cadrul didactic. Materiale folosite: hârtie creponată, 

hârtie/carton colorat pentru fond, foarfecă, lipici, creioane colorate. S-a lucrat în perechi, părinte-

copil. 
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 Recitarea unor poezii și intonarea altui cântecel despre anotimpul primăvara; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oferirea stimulentelor pentru copii, ca apreciere pentru lucrările realizate, pentru 

răspunsurile date, pentru recitat și cântat. 

Rezultate  obţinute: 

- absolut toți elevii s-au implicat în activitate; 

- s-au fixat și completat noțiunile despre anotimpul primăvara; 

- confecționarea colajului – tablou de primăvară; 

- postarea fotografiilor din timpul activității pe grupul clasei de pe Facebook; 

- publicarea unui articol despre activitate în ziarul școlii “Gazeta lui <<Brătianu>>” 

- realizarea unei expoziții de fotografii din timpul activității, în sala de clasă. 

Implicarea părinţilor în activitățile prezentate a adus următoarele beneficii:  

 a crecut stima de sine a copiilor;  

 s-a îmbunătățit relaţia părinte – copil; 

 părinţii au înţeles mai bine ce se întâmplă la şcoală; 

 elevii au devenit mai preocupați de învățare, indiferent de nivelul socioeconomic, etnie sau 

de nivelul de educaţie al părinţilor; 

 copiii şi părinţii și-au dezvoltat atitudini pozitive faţă de şcoală; 

Crearea unui mediu adecvat de învăţare este sarcina familiei şi a şcolii în egală măsură. 

Copilul are sarcini de învăţare diverse: unele sunt îndeplinite acasă, altele la şcoală, ceea ce asigură 

un grad similar de importanţă, atât profesorilor şi şcolii în ansamblu, cât şi părinţilor şi mediului 

familial. Implicarea părinţilor poate preveni sau elimina dificultăţi inerente în viaţa unei şcoli. 

Împreună, părinţii, copiii şi profesorii pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în 

procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. Aşteptările 

părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de importante ca şi activităţile 

desfăşurate de cadrele didactice. Cei mai mulţi părinţi doresc să fie implicaţi în educaţia copiilor, 

dar mulţi nu ştiu cum să devină implicaţi. Cei mai mulţi profesori simt că implicarea părinţilor este 

esenţială, dar mulţi nu ştiu cum să facă acest lucru. Şcoala are nevoie să încurajeze şi să promoveze 

implicarea părinţilor ca parteneri. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

 

Stoica Tatiana – prof. înv. primar 
Liceul Tehnologic “I. C. Brătianu” Nicolae  Bălcescu 

 

 

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, dezvoltarea abilităților de viață. Începând de la cea 

mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele 

şi fenomenele din natură. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 

şcolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 

riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 

persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 

formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii  acestuia. 

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt: 

 funcţia socială;  

 funcţia culturală; 

 funcţia economică. 

Funcţiile specifice ale activităţilor extracurriculare: 

  funcţia de întărire a învăţării; 

  funcţia de suplimentare a curriculumului; 

  funcţia de integrare a cunoştinţelor din diferite domenii; 

  funcţia de democratizare; 

  funcția suportiv-compensatorie. 

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. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 

contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 

este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele 
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instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de 

relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind 

să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 

înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 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.  

         Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.                                 

În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 

locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 

valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 

obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 

artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 

personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  

rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 

ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. Spectacolele  

constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea 

minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de 

spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii 

puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra 

dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-

media şi mă refer la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la 

transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , 

emoţional şi mai presus de toate slab dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 

punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 

deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice. Serbările şi festivităţile  

marchează evenimentele importante din viaţa 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 muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 

        Prin activitățile extracurriculare pe care le-am inițiat și desfășurat cu elevii de-a lungul carierei 

mele, am încercat să valorific toate aspectele teoretice prezentate mai sus. Elevii au fost întotdeauna 

încântați de aceste activități pentru că așa au reușit să afle multe noutăți, să se cunoască mai bine pe 

ei înșiși și pe colegii lor, să relaționeze optim, să-și valorifice potețialul artistic, să-și dezvolte 

spiritul civic, să cunoască și să respecte istoria țării. Am solicitat, de câte ori a fost necesar, și 

prezența părinților la aceste activități.    
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Pot afirma că am observat, cu trecerea anilor, că nonformalul pare să îi atragă mai mult pe 

elevi; provocați să aibă idei, să ajute la organizare, să ia decizii, au fost aspecte prin intermediul 

cărora am observat o frumoasă dezvoltare la elevi.  

In concluzie, putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 

rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 

asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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„Şcoala reprezintă o organizaţie care  realizează o activitate pedagogică într-un cadru 

instituţionalizat specializat, cu statute şi roluri determinate social în vederea realizării finalităţilor 

microstructurale şi macrostrucutrale ale procesului şi sistemului de învăţământ.”
9
 

Şcoala este o instituţie de învăţământ public, unde se predau elementele de bază ale 

principalelor discipline. Şcoala este – după familie – un agent principal al socializării, prin care 

elevii primesc nu numai o educaţie academică, ci, de asemenea, învaţă mult despre propriul lor cod 

cultural.  

„Plasând omul în lumea valorilor umaniste civilizatoare, educaţia îl înzestrează cu capacitatea 

de a-şi alege propria cale de evoluţie într-un areal determinant, cu determinări socio-culturale 

concrete. Prin natura ei, educaţia influenţează valoric natura umană, orientând conduita spre 

activism, atitudine umană sinceră faţă de sine şi alţii. În cadrul sistemului educativ, distingem două 

categorii  importante de activităţi care, împreună cu orele de curs, contribuie semnificativ la 

formarea personalităţii elevului: activităţile curriculare şi activităţile extracurriculare.”
10

 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea de azi noi conotaţii, accentul trecând de pe 

informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 

universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. 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. 

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. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 

interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

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. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, 

în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor.   

„Încercând să-l  studieze pe elev, profesorul îi descoperă calităţile  şi laturile pozitive ale 

personalităţii lui, pe care le promovează, le dezvoltă şi, sprijinindu-se pe ele, poate să lupte cu 

succes împotriva trăsăturilor negative. Cunoscându-l mai bine prin sarcinile pe care i le dă şi prin 

metodele pe care le foloseşte, profesorul poate să participe activ la conturarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevului.”
11

 

                                                           
9
 Cristea, S., Managementul organizaţiei şcolare, EDP, Bucureşti, 2003, p. 70. 

10
 Lazăr, V.; Cărăşel, A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Editura Arves, Craiova, 2007, p.29. 

11
 Lazăr, V.; Cărăşel, A, op. cit., p. 11 
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Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. În şcoala contemporană eficienţa 

educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine . 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 

impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Una din modalităţile prin care elearning a fost implementată în sistemul românesc de 

învăţământ este participarea şcolilor româneşti la proiectele şi programele educaţionale europene, 

care urmăresc promovarea colaborării la distanţă pentru schimburi de bune practici între sisteme de 

învăţământ, susţinerea parteneriatelor şcolare şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Proiectele internaţionale sunt extrem de valoroase în ceea ce priveşte relaţiile de colaborare, 

perfecţionarea cunoştinţelor de limba străină (engleză) şi de folosire a computerului, dezvoltarea 

culturală, noi metode şi tehnici de predare, cu efecte directe, benefice, asupra elevilor noştri şi, 

implicit, asupra şcolii şi comunităţii în care trăim. Elevii mei au fost entuziasti în proiectele 

Etwinning. Această implicare în activităţi comune cu elevi din alte state europene ( şi nu numai) a 

determinat o dezvoltare a cunoştinţelor de limbă străină. În acelaşi timp, elevii au luat contact cu 

valorile şi tradiţiile europene, au învăţat să le aprecieze şi, în acelaşi timp, să devină conştienţi de 

propriile valori naţionale. Deschiderea către schimburi culturale cu alte state europene impune, de 

asemenea, o dimensiune europeană în abordarea modului de predare. Fiind vorba de proiecte în 

parteneriat cu colegi din alte ţări, sunt necesare şi alte tipuri de competenţe sau de calităţi decât cele 

didactice: toleranţă şi comunicare interculturală, respect reciproc, flexibilitate, creativitate, 

capacitatea de a soluţiona probleme și altele. 

Un aspect important al proiectelor eTwinning este schimbul de valori culturale şi tradiţii. Cu 

cât schimbul cultural este mai intens, cu atât mai bine îl vom cunoaşte pe „celălalt” şi cu atât mai 

europeni vom deveni.  

Interesul cadrelor didactice şi al elevilor este stimulat prin utilizarea proiectelor eTwinning ca 

mediu de învăţare şi cooperare care să asigure autoreglarea permanentă a procesului instructiv-

educativ. Parteneriatul Etwinning a fost şi este o experienţă provocatoare. 

Ne-am înscris pe portalul eTwinning gândindu-ne că proiectele internaţionale ar fi următorul 

pas în perfecţionarea didactică şi că ar fi plăcut să putem fi parteneri, la început, sau chiar 

propunători al unor proiecte - în viitor – pe platformă. Încă de la început am avut acces la 

instrumentele eTwinning, care ne-au ajutat să găsim parteneri în diferite proiecte, să comunicăm şi 

să colaborăm cu ei. Am ales din multitudinea de oportunităţi de proiecte pe cele care se potriveau 

elevilor. Participarea lor la activitǎţi în cadrul Programelor Etwinning reprezintǎ o şansǎ în plus în 

educarea tinerilor spre orizonturi culturale diverse şi un schimb de experienţǎ benefic din 

perspectiva activitǎţilor educaţionale. Utilizarea pedagogică a computerelor facilitează  şi 

accelerează comunicarea între şcolile partenere. Elevii şi profesorii comunică, de asemenea, prin 

intermediul poştei electronice, trimit fotografii digitale şi publică pe pagina Web. 

Am derulat mai multe proiecte eTwinning: Le ballon voyageur et ses histoires; Bonjour 

lecture, bonjour culture!; WE CAN’T FORGET OUR PAST, Healing food, The Harmony of Nature 

- Dedicated the European Year of Citizens- 2013, Easter holiday around Europe!, Jarné kvety, 

Cultural life and the affects of people behavior and buildings, Social solidarity and cooperation 

IMECE.  

Proiectul care le-a plăcut în mod deosebit elevilor a fost “Social solidarity and 

cooperation”, desfăşurat în parteneriat cu şcoli din peste 160 de ţări. Prin activităţile acestui proiect 

ei au vrut să demonstreze că sunt solidari cu copiii din alte ţări în activităţi de protejare a mediului, 

a păsărilor şi animalelor, dar şi de ajutorare a oamenilor. Ei au făcut schimb de scrisori cu elevii de 

la (Şcoala)  Şehit Kubilay ilköğretim Okulu din Kozan, Adana, Turcia, dar şi din alte ţări, ei 

dorind să se cunoască mai bine, să afle care sunt tradiţiile şi obiceiurile lor. 

Oferind constant elevilor posibilitatea de a cunoaşte alte civilizaţii europene prin schimbul 

cultural direct oferit de aceste proiecte, le imprimǎm principiile şi valorile pentru o Europă comună, 
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fǎrǎ graniţe. Parteneriatele Etwinning au permis copiilor noştri sǎ înveţe despre asemǎnǎrile şi 

deosebirile culturale pe care le-au experimentat în dezvoltarea lor în propriile lor ţǎri. Ei au învǎţat 

unii de la alţii despre tradiţii, limbǎ, festivaluri şi artǎ, stiluri de  viaţǎ şi personalitǎţi.  

Prin proiectele Etwinning, dorim ca elevii sǎ se simtǎ valorizaţi ca parte a comunitǎţii globale 

extinse şi să înţeleagă contribuţiile pe care ei le pot avea la cultura europeană. Dorim să descoperim 

lumea şi lumea să descopere Romania şi felul nostru de a fi. Avem aceleaşi dorinţe de a învăţa, de a 

comunica, de a aduce noutate în viaţa noastră.  

Noi, profesorii, suntem interesaţi să avem schimburi culturale şi să realizăm proiecte cu alţi 

profesori din Europa, să cunoaştem alte sisteme de învăţământ, să ne familiarizăm cu diverse 

metode şi tehnici noi de învăţare, pe care să le adaptăm la propriile nevoi educaţionale. Noi credem 

că dezvoltarea resurselor umane reprezintă o achiziţie importantă şi, de aceea, efortul nostru 

constant este centrat în această direcţie de dezvoltare profesională şi personală, de motivare a 

elevilor noştri care vor deveni mai încrezători în propriile resurse şi mai toleranţi în a accepta 

diversitatea culturală a Europei.  

Consider că fiecare dascăl ar trebui să fie partener sau să conducă un astfel de proiect pentru 

a-și deschide lui, personal o ușă spre viitor și nu în ultimul rând elevului  pe care îl formează, 

viitorul om european. 

Activităţile extracurriculare sunt foarte apreciate de copii, atunci când valorifică şi dezvoltă 

interesele şi aptitudinile lor, sunt organizate într-o manieră plăcută şi relaxantă a timpului liber, 

creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor, urmăresc lărgirea şi adâncirea 

influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. În 

acelaşi timp, aceste activităţi extracurriculare au un caracter colectiv, conducând la « sudarea 

legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup și să aparţină unui grup. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noştrii au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. 

Proiectele educaționale, au un caracter interdisciplinar, oferind modalitaţi eficiente de formare 

a caracterului copiilor încă din clasele primare. Acestea imprima copilului un anumit 

comportament, o ţinută adecvată situației, declansează anumite sentimente.  
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   Tradiţional la nivelul învăţământului secundar general sunt utilizate diverse strategii de 

organizare a activităţilor extraşcolare, pe care ne propunem să le descriem şi să prezentăm un model 

orientativ de proiectare a activităţilor extraşcolare pentru treapta primară de învăţământ.  

Pedagogul american J.S. Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 

poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 

procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 

simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 

stăpânire a cunoştinţelor”.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educaţia extraşcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extraşcolare 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 extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Ca forme de organizare a activităţilor extraşcolare distingem: vizitele, excursiile serbările 

tematice, concursurile, activităţile culturalartistice, parteneriatele etc.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 

culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 

stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor.  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor. Excursiile 

contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 

respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Copiii cunosc locul natal în care au trăit, 

muncit şi luptat înaintaşii lor, învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii 

pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 

scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 

experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  
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În cadrul procesului instructiv-educativ, excursia şcolară este folosită tot mai mult ca metodă 

de învăţământ. Aceasta formează la elevi deprinderea de a observa direct anumite fenomene, 

legăturile strânse dintre ele, interdependenţa lor. Excursia poate deveni o abordare cu caracter 

interdisciplinar a unei tematici stabilite anterior. Are un rol deosebit de însemnat în educarea 

elevilor în spiritul moralei civice, dezvoltându-le anumite deprinderi de manifestare colectivă şi 

dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. Este o formă de activitate cu caracter activ, atractiv şi 

mobilizator. Excursiile tematice se organizează, de obicei, în unităţi şi instituţii de învăţământ şi 

cercetare, muzee, case memoriale, lăcaşe de cult. Sunt organizate, de obicei, în alte localităţi. 

Avantajele acestor forme de organizare sunt: contactul cu lumea reală, observarea şi studierea 

fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu 

diferit, dezvoltarea atenţiei etc. Elevii sunt familiarizaţi cu tematica pusă în discuţie, îşi adâncesc 

cunoştinţele deja dobândite şi achiziţionează noutăţi, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi 

convingeri. Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi de aceea 

elevii sunt încântaţi de organizarea lor. De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte 

dimensiuni ale educaţiei copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev – elev, elev 

– învăţător, elev – părinte. 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.  

În funcţie de sarcina didactică fundamentală, excursiile sunt de mai multe tipuri, după cum 

urmează [3]:  

 excursii şi vizite introductive organizate înaintea predării unui capitol/unei teme cu scopul 

de a-i sensibiliza pe elevi şi a valorifica rezultatele în cadrul lecţiilor viitoare;  

 excursii şi vizite organizate în vederea comunicării de cunoştinţe noi – se urmăreşte 

transmiterea de cunoştinţe noi prevăzute în programa şcolară;  

 excursii şi vizite finale (de consolidare şi fixare) – organizate după predarea unui 

capitol/unei teme în vederea concretizării cunoştinţelor predate, de sistematizare şi fixarea lor.  

Excursiile şi drumeţiile tematice proiectate şi organizate de instituţiile şcolare au multiple 

valenţe de informare şi formare a elevilor completând sau/şi aprofundând procesul de învăţământ.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 

culeg, sunt utilizate în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 

sens.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact 

direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 

formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul 

activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep 

activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe 

viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste 

faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelaşi efect îl pot avea concursurile 

organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 
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stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 

duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 

grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 

rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 

profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care 

ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind 

respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru 

păstrarea valorilor etc.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta.  Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Activităţile 

extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 

dezvoltă spiritul practic, operaţional, iscusinţa, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 

naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 

regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi 

deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 

mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 

depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 

de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 

elevi.  

Serbările şcolare vin în ajutorul afirmării şi formării personalităţii elevului. În timpul 

prezentării programului artistic, elevul artist îi va avea ca spectatori pe colegii de şcoală, dar şi pe 

părinţii cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile care îl copleşesc. Realizarea 

programului artistic presupune o muncă de căutări şi de creaţie din partea învăţătorului. În cadrul 

serbării învăţătorul este regizor, coregraf, poet, interpret model pentru micii artişti. Ele lărgesc 

orizontul spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor 

afective şi sentimentelor estetice. Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la activitatea aleasă, 

este foarte importantă atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, 

dar şi prin seriozitate. Şansa de reuşită a 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 

destoinicia pentru realizarea costumelor şi decorurilor. Versul, muzica vocală şi instrumentală, 

gimnastica ritmică, scenetele pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul 

spectacolului. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie şi 

participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului. Serbările şcolare sunt 

momente de maximă bucurie atât pentru copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, 

dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat în viaţa fiecăruia. 

G. Coşbuc spunea: „Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, să cauţi să pricepi 

firea şi lumea aparte în care trăiesc, sa ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să 

iei parte împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să 

fii cât se poate de copil” [2].  

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extraşcolară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 

majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 

sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 

copilului.   



319 

 

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, în jurul 

elevilor se creează o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute 

ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 

considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii 

despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia ommediu, educarea unor comportamente 

şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea 

unor atitudini de investigare, cercetare etc.  

Ca exemplu de parteneriate propunem următoarele subiecte:  

 „Arta de fi părinte” – Familia  

 „Cartea – fereastră deschisă spre lumină” – Biblioteca  

 „Educaţie şi circulaţie” – Sectorul de Poliţie  

 „Un strop de credinţă” – Biserica  

 „Spaţiu spiritual al talentelor” – Casa de cultură  

 Ziua uşilor deschise – Universităţi, Judecătorii, Bănci etc.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe 

diferite etape, pe diferite teme) – promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair 

play-ul, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, pentru a putea uşor depista 

tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor.  

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 

multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 

biciclete, de aruncat la ţintă etc.  

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 

susţin derularea unor proiecte, implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa. Aplicată la 

clasă, metoda proiectului este acceptată cu plăcere de elevi, deoarece permite munca în echipă, 

unde poate contribui, potrivit înclinaţiilor individuale, la realizarea unui scop comun.  

Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut 

în ultimii ani acesta dovedind interesul crescut al elevilor faţă de unele activităţi educative. 

Concursul de creaţie literară şi plastică urmăresc stimularea implicării elevilor în activităţile 

extraşcolare, descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice şi literare. Prin participarea la astfel 

de proiecte elevii îşi dezvoltă aptitudinile artistice şi literare, spiritul de echipă (în realizarea 

lucrărilor colective), îşi vor testa aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare calităţile artistice.  

Astfel, activităţile extraşcolare:  valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   

 organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ;   

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ;  copiii au teren 

liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;  participarea este liber consimţită, 

necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută;  

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;  

  sunt caracterizate de optimism şi umor;   

 creează un sentiment de siguranţă şi încrederea tuturor participanţilor;  

  urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;  

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

Activitatea extraşcolară 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. Diversitatea activităţilor extraşcolare, formelor de organizare 

oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. Prin urmare, cadrul 
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didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extraşcolare. 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.  

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare elaborate şi aprobate de către fiecare 

instituţie, activităţile desfăşurate pot fi premiate la nivelul unităţii de învăţământ, cu sprijinul 

autorităţilor administraţiei publice locale, al partenerilor educaţionali, din resurse proprii etc.  

Unităţile de învăţământ sunt încurajate să-şi promoveze cele mai bune activităţi prin metode 

variate, care să asigure informarea publicului larg şi implicarea unui procent mare de membri ai 

comunităţii în evaluarea și stabilirea celor mai valoroase acţiuni: chestionare aplicate elevilor, 

cadrelor didactice şi părinţilor, un „jurnal” al săptămânii propuse de noi „Săptămâna activităţilor 

preferate” făcut public, prezentarea activităţilor pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicaţi în 

activităţi, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui 

vot direct al elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul 

larg etc.  

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de învăţământ poate 

selecta o singură activitate din cele desfăşurate, cu care să participe la competiţia celor mai 

interesante activităţi desfăşurate la nivel de raion, municipiu în cadrul săptămânii “Săptămâna 

activităţilor preferate”. Pentru a participa la competiţia organizată la nivel raional/municipal 

unitatea de învăţământ va plasa pe site-ul şcolii, la rubrica dedicată competiţiei „Săptămâna 

activităţilor preferate” dosarul activităţii propuse.  

La nivel raional/municipal competiţia îşi propune să selecteze şi să promoveze pe site-ul 

şcolii cele mai interesante 10 activităţi ce se vor desfăşura în cadrul „Săptămâna activităţilor 

preferate”, câte una din fiecare din domeniile: cultural; artistic; tehnic; ştiinţific, sportiv; educaţie 

pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; educaţie ecologică şi protecţie a mediului; consiliere şi 

orientare.  

În continuare propunem pentru treapta primară de învăţământ un model orientativ de 

proiectare a activităţilor extraşcolare din cadrul programului „Săptămâna activităţilor preferate” 

(anexa 1), care vizează următoarele domenii:  

1. Educaţie rutieră;  

2. Educaţie fizică şi sport;  

3. Educaţie pentru şi prin valori;  

4. Educaţie pentru sănătate;  

5. Educaţie ecologică. 

Prin urmare, activitatea extraşcolară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 

căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 

creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor 

extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.  

Deci, managementul şcolar susţinut de cadrele didactice şi elevi, poate face multe pentru 

educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extraşcolare. Dar, se vede necesitatea de a 

modifica destul de mult modul de gândire, să se evite critica în astfel de activităţi, să se 

încurajeze elevii şi să se realizeze un feed-back pozitiv.  
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Anexa 1 

ANEXE 

Model orientativ de proiectare a activităţilor extraşcolare în învăţământul primar                                

(pentru o săptămână) 

 

Nr. 

de 

zile 

Domenii Genericul Obiective  Resurse  Forme de 

organizare 

Responsabili Modalităţi de 

evaluare şi 

monitorizare a 

rezultatelor 

activităţilor 

umane   materiale  timp  

1.  

Educaţia 

rutieră 

„A fi un bun 

cetăţean” 
 Cunoaşterea 

normelor de 

securitate privind 

situaţiile de 

urgenţă. 

Învăţători 

Elevi 

Părinţi 

Invitaţi 

Semne de 

circulaţie 

Planşe 

Educative 

CD-uri 

Coli A4 

Lipici 

Orele 

9.00-14.00 

 Discuţii; 

 Activităţi de 

interes 

comunitar. Învăţătorii 

Grilă de 

monitorizare 

Activităţi 

practice 

2.  

Educaţia 

fizică şi 

sport 

„Minte ageră, 

trup zvelt – 

educaţie prin 

sport!” 

 Cultivarea pasiunii 

elevilor pentru 

mişcare prin sport; 

 Dezvoltarea 

spiritului de echipă 

şi a mişcării în 

general; 

 Îndrumarea celor 

dornici spre 

practicarea sportului 

de performanţă. 

Învăţători 

Elevi 

Părinţi 

Invitaţi 

Mingi de 

baschet, 

handbal 

Fluier 

Cronometru  

Corzi elastice 

Cretă 

Coli A4 

Laptop 

Video 

Orele  

9.00-14.00 

 Competiţii 

organizate la 

nivelul 

şcolilor. 

Învăţătorii 

Grilă de 

monitorizare; 

Ştafete vesele; 



323 

 

3.  

Educaţia 

pentru şi 

prin 

valori 

„Sărbătoarea   

Paştelui”  
 Identificarea 

elementelor 

religioase specifice 

sărbătorilor 

pascale;   

 Citirea legendelor, 

poeziilor, 

povestirilor care să 

ilustreze tradiţiile 

şi obiceiurile 

Sfintelor Sărbători 

de Paşti.  

Învăţători  

Elevi   

Părinţi  

Invitaţi  

Cretă  

Coli A4   

Laptop  

Videoproiector   

Ouă   

Acuarele   

Pensule   
Orele  

9.00-14.00  

 Ateliere de 

arte plastice;  

 Competiţii 

organizate la 

nivelul şcolii.  

Învăţătorii  

Grila de 

monitorizare;  

Activităţi 

practice   

4.  

Educaţia 

pentru 

sănătate 

„Corpul meu 

şi menţinerea 

sănătăţii!”  

 Utilizarea 

limbajului specific 

educaţiei pentru 

sănătate;  

 Dezvoltarea unor 

comportamente de 

protejare a 

sănătăţii personale.  

Învăţători  

Elevi   

Părinţi  

Invitaţi  

Film de 

prezentare  

Cortină  

Marionete 

Videoproiector  
Orele  

9.00-14.00  

 Sala  

festivă;  

 Vizite;  

 Excursii.  
Învăţătorii  

Grila de 

evaluare 

criterială  

Observaţia  

Jocul   

5.  

Educaţia 

ecologică  

„Curtea  

şcolii, aşa cum 

mi-o doresc”  

 Formarea unei 

atitudini 

motivante şi 

responsabile faţă 

de menţinerea şi 

îmbunătăţirea 

mediului 

înconjurător.  

Învăţători  

Elevi   

Părinţi  

Invitaţi  

Cărţi   

Coli A4  

Creioane 

Acuarele etc.  Orele  

9.00-14.00  

 Vizite;  

 Discuţii.  

Învăţătorii  

Grila de 

monitorizare   

Concurs   
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Anexa 2 

FIŞA ACTIVITĂŢIILOR EXTRAŞCOLARE 

  

1.   Activitatea/ proiectul    

2.   Data/ perioada de desfăşurare    

3.   Coordonator, arii curriculare, cadre didactice implicate    

4.   Parteneri    

5.   Obiective    

6.   Conţinutul activităţii (succint)    

7.   Grupul ţintă    

8.   Beneficiari indirecţi    

9.   Rezultate şi produse finale    

10.   Grupul ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului     

11.   Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor 

de utilizare concrete la nivelul parteneriatului, al 

instituţiei şi  în afara acesteia   

  

12.   Metodele de evaluare si de diseminare folosite     

13.   Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, 

elevilor, părinţilor, comunităţii locale etc.)   

  

14.   Caracterul inovator     

15.   Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatelor 

obţinute la nivel instituţional şi la nivelul 

parteneriatului   
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PROIECT EDUCAȚIONAL „CENTENARUL UNIRII” 
 

Prof. Silvia Guzun 

Școala Gimnazială „Nicolae Costin” Chișinău, Repiblica Moldova 
 

 

„Nu aurul este bogăția neamului 

Nu lipsa de avere e sărăcia lui, 

Avuția, aurul sunt pieritoare, 

Dar limba, tradițiile, neamul sunt veșnice bogății.” 
 

Din îndemnul acestor cuvinte am considerat necesar de a concepe acest Proiect . 

 

                          PROIECT EDUCAȚIONAL”CENTENARUL UNIRII ” 
 

Nume aplicant (organizația)  

Denumire Proiect  Activităţi extracurriculare transfrontaliere, premisă a 

unui durabil parteneriat. 

 

Date de contact ale organizației  

(adresă,telefon, fax, e-mail, pagină 

web) 

 

Date de contact ale 

Directorului/Managerului de 

Proiect 

    Silvia Guzun  e-mail:  

school9_manager@yahoo.com, 

Tel.mob.: 079521018. tel.serviciu:0 22 55.01.17 

Durata proiectului (data începerii 

și sfârșitul) 

24.02.2018-31.12.2019 

 

Obiectivele Proiectului 

 

 Sabilirea colaborării între elevii   din Gimnaziul ”Nicolae H. Costin” şi  elevi  din  

Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian ”  în  ce priveşte cunoaşterea  lor  și a 

comunicării online;   

 Cunoaşterea altor valori, pentru a deveni un bun cetăţean european;  

 Încurajarea folosirii echipamentelor  tehnologice de comunicare, de prezentare.   

 Actualizarea obiceiurilor şi tradiţiilor la români cu prilejul evenimentelor importante 

pe timpul unui an calendaristic; 

 pentru Cadre didactice: Dezvoltarea atitudinilor pozitive ale adulţilor faţă de toţi 

copii, indiferent de etnie, religie, disabilităţi  

 

Activităţi: 1. Schimb de experienţă didactică 25-28.02. 2018 

                   2.   Atelier tematic de lucru, Confecționarea mărțișoarelor .Mărţişoare 

româneşti, mărţişoare moldoveneşti –mărţişoare   europene  19-20 februarie,2018 

                   3. 27 martie ziua Unirii Basarabiei cu România , activitate festivă prin Skype, 

sau vizită în Basarabia 

                   4.   Concurs de eseuri, desene tematice cu genericul   De ziua Europei 

20.04.2018-  01.05.2018 

                   5.  1 Decembrie, 2018, ZIUA UNIRII  prin skupe, sau vizite  

                   

mailto:school9_manager@yahoo.com
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Aşteptări: Cunoaşterea valorilor naționale și  europene de către elevii de la gimnaziul 

„Nicolae H. Costin”, Republica Moldova şi elevii de la Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan 

Barbilian ”, Constanța , România  . 

Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii.  

Dezvoltarea  spiritulu civic al alevilor.  

Extinderea orizontului elevilor în privinţa perceperii altor cultuiri şi  limbi vorbite. 

Încurajarea toleranţei şi a dialogului intercultural în rîndurile elevilor şi cadrelor didactice 

ale  ambilor ţări .  

Crearea de materiale  informative: Confecţionarea mărțișoarelor;  

Publicarea articolilor  la ziarele „Florile dalbe” şi „ Univers pedagogic Pro”  

 Expoziţii de materiale confectionate, 

Încurajarea comunicării prin Skype , internet  

 Schimb de informaţii, fotografii, creaţii literare şi plastice între elvii a două instituţii 

transfrontaliere  

 

 

 

Lansarea Proiectului. Activităţi extracurriculare transfrontaliere, premisă a unui durabil 

parteneriat. 

1. Schimb de experienţă didactică. 24.02.2018.Participarea cadrelor didactice  din 

Gimnaziul Nicolae H. Costin la Simpozionul Dezvoltarea  personală a copilului – 

rezultat al   unui  demers didactic creativ care se desfășoară anual în Școala Gimnazială 

Nr. 28 „Dan Barbilian ”, Constanța , România și este monitorizat de către Ecaterina 

Rupesac, președinta Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni, și pariciparea 

cadrelor didactice din  lT „Dan Barbilan ” Constanța , România la Conferinţa organizată 

de DGETS, Chişinău cu genericul „Unitate prin diversitate”. Desfăşurarea excursiilor  

de către părți, în scopul cunoașterii locurilor natale și promovării valorilor localităților.   

 2. Atelier tematic de lucru, Mărţişoare româneşti,mărţişoare moldoveneşti –

mărţişoare europene 01.03.2018 -  Confecţionarea mărţişoarelor din aţă albă şi roşie 

de către toţi elevii din gimnaziul „NIcolae H. Costin învăţători,în Sala Muzeului 

gimnaziului  Ţărăncuţa  și   elevi din Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian ”, 

România  și realizarea  expoziţiei de mărţişoare din holul gimnaziului şi respctiv-

holul liceului. 
3. 27 martie ziua Unirii Basarabiei cu România , activitate festivă prin Skype  

4. Concurs de eseuri, desene tematice cu genericul „  De ziua Europei”,  pentru elevii 

de pe ambele maluri ale Prutului . Lucrările pregătite anterior de către elevi, (Perioada 

20.04.2018-01.05.2018 ,vor fi verificate  şi apreciate de  către 8 cadre didactice de la 

instituţiile respective. Totalurile vor fi anunţate  prin Skype,  din sala de istorie pentru 

elevii de la gimnaziul „Nicolae H. Costin” şi  dintr-o sală de clasă pentru elevii de la 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian ”Constanța. Elevii vor primi diplome de merit 

şi diplome de participare  iar cadrele didactice vor primi diplome de participare şi 

voluntariat pentru ghidarea şi îndrumarea acestopra  

5 Ziua Europei:  
08.05.2018 Prezentarea instituţiei de către elevii gimnaziului „Nicolae H. Costin”, sala 

de istorie, , comunicare prin Skype , internet . Prezentarea instituţiei de către elevii 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian ”, Constanța, România . Întrebări reciproce cu 

referinţă la : limba vorbită, simbolurile de stat, intonarea  Imnurilor  de stat ale 

României şi a R. Moldova, componentele costumului  naţional,  uniformei şcolare, 
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sistemul de notare, prezentarea unui recital de poezie patriotică şi cîntece în l. turcă) 

pentru Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian ” Constanța şi în l. rusă de către elevii 

din gimnaziul Nicolae H. Costin. Explicarea mottoului „Unitate prin diversitate”  

Constatarea diferenţelor de cultură de limba vorbită , vestimentaţia şcolară ş.a .    

 

 

După îincheierea proiectului, orele extraşcolare se vor desfăşura cu regularitate, elevii 

vor comunica înfrăţiţi pe reţelele  de socializare, prin skype , internet.  

Strategia Gimnaziului se va orienta spre dezvoltarea parteneriatelor  educaţionale cu 

scop de promovare a valorilor europene. În acest sens vom implementa  şi alte proiecte 

educaţionale. 



328 

 

 

Dezvoltarea personală a elevului – demers didactic creativ 

CHESTIONARUL DE EVALUARE A SIMPOZIONULUI 

Ediția a XI-a, 24 februarie 2018 

Analiza răspunsurilor (52 de respondenți) 

 

Prof. Daciana Călin 

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța 

Prof. Ecaterina Rupesac 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Notă: Menționăm că nu am citat toate răspunsurile dumneavoastră, alegând să menționăm 

frecvența ideilor. 

 

1.Menționați trei aspecte lăudabile  remarcate în desfășurarea simpozionului din acest an. 

  

 Au fost punctate următoarele aspecte, enumerate în ordinea frecvenței lor: 

 

 buna, foarte buna organizare (28) - „în tot ceea ce privește resursele materiale și temporale”, 

„valorificarea eficientă a timpului avut la dispoziție” (2), „ireproșabilă”, „numărul mare de secțiuni 

și diversitatea acestora”, „ca în fiecare an”, „ziua aleasă (sâmbăta), ca să putem participa la întregul 

program”, desfășurarea (2) ș.a.; 

 invitații (22) - „invitații cu renume local și național” (Constanța, București, Republica Moldova), 

„profesioniști”, „ Oameni de valoare”,  prelegerile invitaților din mediul universitar sunt „un bun 

prilej de formare”, „experiențe super”, „fidelitatea invitaților” („Venim an de an să-i întâlnim, să-i 

ascultăm.”, „prezența și alocuțiunea Dnei. Duțu”), „teme interesante”, „comunicări interesante”, 

„calitatea înaltă a prelegerilor”, „prezența reprezentanților ministerului”, „marcarea unor 

evenimente importante din istoria românilor, prin prezentarea lor de către personalități marcante ale 

orașului nostru” ș.a.; 

 temele abordate în comunicările tuturor participanților (23) - „adecvarea tematică a lucrărilor”, 

„prezentări excepționale”, „prezentări și discuții remarcabile”, „diversitatea temelor din secțiuni”, 

„concrete și utile”, tematica foarte bine aleasă, de actualitate, „atractivă”, „temele abordate au fost 

interesante” (2), „Tema simpozionului și secțiunile acoperă subiecte de interes major pentru cadrele 

didactice.”, „Fenomenul bullying este unul ce se întâlnește des; apreciez că s-a abordat această 

realitate.” ș.a.; 

 Oamenii care au participat (19) - „oameni pregătiți profesional”, „oameni remarcabili”, 

„interesați de evenimentul de formare”, „pregătirea participanților”, „implicarea și interesul”, 

„participarea și interesul profesorilor”, „experiență inedită”, „participarea multor persoane”, 

„oameni comunicativi, deschiși la opiniile celorlalți”, „receptivitatea”, „bunăvoința”, „competența” 

„profesionalismul”, „participarea elevilor”,  ș.a.; 

 experiența participării, calitatea comunicărilor și a prezentării acestora (22), informații, 

competențe, achiziții noi, concrete, „esențiale”, „utile” (3), „în legătură cu evaluarile naționale”; un 

bun prilej de a face schimb de experiență, de a învăța unii de la ceilalți, „experiență inedită, din care 

am avut ce învăța”; „schimb de exeperiență”, „caracterul interactiv”, „împărtășirea exeperiențelor 
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profesionale din partea unor oameni importanți”, adecvarea tuturor la tematica propusă, „Apreciez 

profesionalismul cu care este organizat acest simpozion de fiecare dată – e a patra ediție la care 

particip. M-au impresionat aproape toate prezentările.” ș.a.; 

 câștigul pentru propria activitate (14) -   „exemple de activități realizate la clasă”, „exemple de 

activități pe care le voi pune în practică”, „aspecte practice utile”, exemplificările, „exemple de 

bună-practică interesante”, „integrarea produselor educaționale ale elevilor (expoziția cu lucrările 

elevilor)” ș.a., dar și „adeverința și diploma primite, care atestă participarea”; 

 organizatorii (5) - binedispuși, prietenoși, „gazde primitoare” (2), „implicarea tuturor 

organizatorilor în desfășurarea activităților”; 

 atmosfera (5) – „plăcută”, „relaxantă”, „caldă, destinsă”, „pozitivă”; 

 locul (3) - „pregătirea și aspectul sălilor”;  

nicio mențiune: 2. 

 

2.Precizați aspectele pe care le-ați schimba în structura, organizarea și desfășurarea evenimentului 

de anul viitor. 

  

 Ați propus: 

 

 pentru structura evenimentului:  

introducerea unei pauze muzicale, artistice, susținute de elevi, în cadrul primei părți a 

simpozionului; 

schimbarea structurii secțiunilor; „activități pe ateliere de lucru”; 

 pentru organizare: 

„abordarea, în continuare, a subiectelor de actualitate în învățământul românesc”; 

„cumularea timpului de formare de dimineață cu cel de prezentare pe secțiuni pentru câștigul 

tuturor”; „micșorarea timpului pentru prima parte a activității” VS. „să se desfășoare în două zile”; 

alocarea unui „timp pentru discuții”; 

„implicarea mai multor profesori în participarea la simpozion”; 

schimbarea „modalității de diseminare a informării” (cu privire la desfășurarea simpozionului, n.n.); 

„valorificarea produselor activității elevilor (expoziția)”; 

„o poză de grup la sfârșitul activității”; 

 pentru desfășurarea sa: 

 revizuirea timpului alocat prezentărilor (3): „respectarea timpului alocat pentru susținerea 

comunicării”; „reducerea timpului prezentărilor”; „prezentări mai compacte în cadrul secțiunilor”; 

accentuarea aspectul practic, aplicativ (3): „ponderea să fie mai mare la partea practică a 

simpozionului”; „evitarea prezentărilor care au caracter teoretic”; 

adecvarea mijloacelor tehnice (2): „dificultăți în ceea ce privește mijloacele tehnice (redarea 

video)”; „dimensiunea proiecțiilor video (prea mică, în prezent)”; 

flexibilitate: „rigiditatea regulamentului”. 

  De asemenea... nu ați schimba nimic (9): „Totul a fost ok.”; „Simpozionul a fost un 

succes; nu aș schimba nimic.”; „Este totul perfect!”; „Nu este cazul.”, „Nu schimb nimic.”; „Având 

în vedere că nu știu chiar tot ce implică organizarea unui astfel de eveniment, apreciez și aplaud 

eforturile organizatorilor și ale tuturor celor implicați.”; „Nu aș schimba nimic; este foarte bine 
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organizat.”; „Sunt la prima participare și am fost impresionată în mod plăcut de desfășurarea acestui 

eveniment.” 

Nicio mențiune: 27. 

 

3.Punctați trei componente pe care ar trebui să se intervină imediat în învățământul 

preuniversitar. 

  

 Sunt percepute ca fiind nevralgice următoarele aspecte: 

 programele școlare, metodologia (25) – „în concordanță cu noua realitate”, „simplificarea 

materiei la clasele mici”, „o programă nouă, mai puțin stufoasă”/ „rarerefierea programelor” (2), 

„curriculum accesibil, fără a aglomera orarul”, „opționale adevărate”, „introducerea unei discipline 

obligatorii – pentru dezvoltarea abilităților de viață”, „aerisire” (3), „concentrarea pe partea practică 

a conținuturilor predate” (2), „educație pentru viață”, „introducerea lecției de argumentare pe 

diferite teme” (elemente de logică, dezbatere pro și contra), „dezvoltarea comunicării orale prin ore 

dedicate”, „abordarea integrată”, politici educaționale corelate cu nevoile de formare profesională a 

absolvenților”; 

 baza materială a școlilor (11) – „materiale care să faciliteze învățarea”, „investiții în sălile de 

sport”, „mai multe laboratoare”, „infrastructura”, „internet în fiecare clasă”, „dotarea sălilor de clasă 

cu materiale didactice”, „bază materială nouă, modernă”; 

 birocratizarea (10): „mai puține hârtii de completat”, „eliminarea formalismului impus de multe 

documente”; 

 efectivele de elevi (8): reducerea numărului de copii la clasă, „maximum 20-25 de elevi”; 

 colaborarea dintre profesori (7): „ colaborarea în cadrul aceluiași domeniu”, „în proiectarea 

lecțiilor”, „desfășurarea unor proiecte de parteneriat interinstituțional”; consilierea școlară (în 

special în mediul rural), „norme de consilieri școlari/ psihologi” (2); 

 corpul profesoral (7): formarea continuă (4)„reală”; „calitatea întregului corp profesoral”; 

„aprecierea muncii cadrelor didactice”, „comportamentul profesorului” 

 evaluarea (6) – „reducerea numărului de foi” (pentru evaluarea la clasa a IV-a); „excuderea 

evaluarilor în clasa a II-a”, „revenirea la note”, „eliminarea calificativelor”; 

 finațarea (5): „un buget mai mare pentru învățământ”, „adecvată”, „salariile”; 

 legislația (4): „securitatea cadrelor didactice”, „salarizarea învățătorilor”, „respectarea Legii 

Educației”; 

 manualele (5): „să aibă aceeași ordine a elementelor de conținut”, „manualele alternative”; 

 altele: „cunoașterea elevului”, „informarea”, „managementul clasei - comportamentul elevului”, 

„temele pentru acasă: reducerea numărului lor și a timpului necesar pentru rezolvare”, „reducerea 

numărului de ore de curs”, „implicarea”, „eradicarea analfabetismului”, „renunțarea la concursuri”, 

„comunicarea profesor – elev – părinte”, „să nu se mai desființeze școli din mediul rural (în limba 

română)”; „depolitizarea”, „atragerea părinților către școală și grădiniță”. 

Nicio mențiune: 9. 
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4.Găsiți un adjectiv (un cuvânt) potrivit stării de spirit de la începerea simpozionului și unul 

potrivit pentru momentul în care completați chestonarul. 

 

 Ați observat câștigul emoțional adus de participarea dumneavoastră. 

 

La început... La final... 

curios/ curiozitate (12) 

entuziast (4) 

interesat (6) 

emoționat (3) 

nerăbdător (4) 

interesant (2) 

îngrijorată (2) 

eficient (2) 

bucuros (2) 

frumos 

motivant 

determinat(ă) 

obosită 

bună 

implicat (1) 

optimist 

relaxat 

încrezător 

 

 (foarte) mulțumit (5) 

interesant (5) 

satisfăcut/ satisfacție (4) 

bucuros (4) 

împlinit/ împlinire (3) 

încântat (3) 

motivată (2) 

atent, binedispusă, bogată emoțional și 

intelectual, colaborare, creativ, excelent!, 

impresionat, informat, inspirată, îmbogățirea 

bagajului de cunoștințe, împlinire profesională, 

încurajat, înflorită, minunat, perfecționist, 

relaxant, surprinsă în mod plăcut (de implicarea 

organizatorilor), util 

optimist („mai există speranță”) (2) 

și...  

Nicio mențiune: 3 

 

 

 

5. Un gând la plecare... 

 

 Vă mulțumim pentru... 

 felicitări și aprecieri: 

„Felicitări! Succes pe mai departe!” 

„Felicitări pentru organizare și efort!” 

„Nu am decât cuvinte de laudă! Felicitări!!! Mult succes în continuare întregii echipe!” 

„Felicitări pentru organizarea evenimentului!” 

„Apreciez promptitudinea, profesionalismul, disponibilitatea și implicarea cadrelor didactice din 

cadrul acestui simpozion.” 

 urările entuziaste:  

„Organizatorilor le urez multă putere de muncă!” 

„Mult succes tuturor în activitatea școlară și în viața personală!” 

„Succese mari în ceea ce faceți pe tărâm pedagogic!”, „Succes tuturor!” 

„Sănătate!”, „Sănătate și succes în activitate!”, „Sănătate, admirație, respect și încurajarea de a 

merge înainte în aceeași manieră – tuturor celor implicați.”, „Multă sănătate și putere de muncă în 

continuare!” 
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„Să aveți o primăvară frumoasă! Să vă bucurați de frumusețea profesiei de dascăl!” 

„Vă dorim succes, realizări frumoase și multă sănătate! Respect și ajutor de la copii și părinți!” 

„Mult succes tuturor în activitatea didactică și multă sănătate, pentru a avea putere de muncă la 

clasă, cu elevii!” 

„Să ne dea Dumnezeu puterea și înțelepciunea să găsim calea de a ne sprijini elevii, de a valorifica 

ceea ce învățăm noi, în munca la clasă.” 

„Să păstrăm acestă tradiție de a prezenta exemple de bune practici din munca proprie.” 

„Un an școlar bun, cu rezultate și reușite!” 

„Continuarea activității!”, „La mai mare!”, „Multe ediții în continuare.” 

 gratitudine: 

„Vă mulțumesc și vă sunt profund recunoscătoare pentru oportunitatea oferită.” 

„Vă mulțumim pentru tot ce am învățat.” 

„Vă mulțumesc pentru această experiență!”, „Mulțumesc pentru o experiență frumoasă!” 

„Vă mulțumesc!” 

„Vă doresc în continuare „o zi frumoasă”, deoarece m-am simțit foarte bine; discuțiile pe care le-am 

avut cu colegele mele, informațiile pe care le-am aflat îmi sunt de un real folos în activitatea mea la 

catedră.” 

 optimism: 

„Sper să mai am ocazia să particip!”, „Voi reveni cu mare drag!”, „Cu siguranță voi participa și la 

ediția următoare.” 

„Succes la următorul simpozion!”, „Succes la simpozionul viitor!”, „Mult succes în organizarea 

simpozionului de anul viitor!”, „Succes în continuare!” 

„Să ne vedem cu bine și la anul!”, „Ne vedem anul viitor!”, „Ne vedem și la anul!”, „Să ne vedem 

cu bine!”, „Pe... anul viitor!”, „Pe curând!”, „Pe ediția viitoare!”, „Anul viitor... voi fi tot aici!” 

 ... și gândul bun și inimos! 

„O stare de pozitivism creată de participanții la simpozion!” 

„Să nu îi educăm pe copii pentru lumea de azi. Ea nu va mai exista când ei vor fi mari. Să-i învățăm 

să se adapteze! Să-i învățăm să gândească!” 

„You are braver than You believe, stronger than You seem and smarter than You think.” 

„Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română!” 

„Să fim deasupra vremurilor în care trăim!” 

 

Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Mereu împreună pentru o lume mai bună! 
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Dragomir Mariana Dezvoltarea gândirii creatoare la orele de matematică în ciclul 
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Ion Maria Mirela Predare integrată – zebra cu puncte 207 
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Opriș Mihai Profesorul  Gheorghe Opriș,  fiul  lui  Mihai Opriș 76 

Palasca Simona Activitățile extracurriculare la clasa pregătitoare. Exemple de bune 
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Rotaru Nina Promovarea proiectelor cu finanţare externă-ţinta strategică a 

managerului şcolar 

255 



335 

 

Rupesac Ecaterina Prof. univ. dr. Olga Duțu - la aniversare, prin lansare de carte, 
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Suță Maria                                                          Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării 181 
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Zamfir Eugenia Alternativa educaţională STEP BY STEP: Întâlnirea de dimineaţă 

– cadrul optim pentru creativitate şi inovaţie 

225 

Zamfir Liliana Munca pe grupe și influența ei asupra formării personalității 
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