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PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ A PREŞCOLARILOR 
PENTRU INTRAREA ÎN CLASA I 

 
 

Prof. înv. preşc. Anuca Cupşa  
Grădiniţa cu Program Prelungit „14 Mai”, Satu Mare 

 
 

„Copilul se naşte cu capacitatea de a învăţa, dar şansa supravieţuirii, a umanizării, a socializării 
lui depinde de contactul cu adultul, de grija generaţiei adulte pe termen lung, de mediul educogen”1. 

În momentul intrării în clasa I-a copilul trebuie să fie pregătit pentru învăţarea de tip şcolar. 
Conceptul de „pregătire” desemnează echilibrul realizat de ansamblul proceselor psihice, care 
deschide calea unei depăşiri şi a unor achiziţii noi. Dezvoltarea fizică şi psihică a copilului trebuie 
să atingă un anumit grad de maturitate pentru ca el să poată beneficia de o învăţare şcolară. Astfel, 
învăţarea rămâne ineficace sau în cazurile de suprasolicitare a copilului imatur şcolar, devine chiar 
nocivă. Pentru acest motiv şcolarizarea la 7 ani şi dezideratul de a preveni insuccesele încă de la 
vârsta şcolară mică fac necesară examinarea medicală şi psihologică a copiilor la intrarea lor în 
clasa I-a. Acest examen de identificare a gradului de maturitate şcolară este necesar datorită 
discordanţelor frecvente dintre vârsta cronologică – criteriul clasic al şcolarizării –  şi cea 
psihologică (mentală, motrică, emoţională) a copiilor. Etatea cronologică se întemeiază pe ipoteza, 
nu întotdeauna confirmată că toţi copiii primiţi în clasa I dispun de o dezvoltare psihică generală 
suficientă pentru încadrarea cu succes în procesul de învăţământ. Dacă se compară însă nivelul 
general al dezvoltării psihice a copiilor de aceeaşi vârstă reală, se constată frecvent că sub aspect 
psihologic unii înaintează mai rapid iar alţii mai lent. Cauzele acestor deosebiri individuale pot fi 
diferite (particularităţi bio-fiziologice, condiţii familiale) de la un caz la altul. 

Verificarea pregătirii necesare pentru încadrarea copilului în activitatea şcolară are o 
importanţă deosebită în prevenirea insucceselor şcolare. Dacă gradul de dezvoltare a copilului nu 
este în concordanţă cu cerinţele şcolare, el va repeta foarte probabil clasa I-a sau una din clasele 
următoare. Pe de altă parte este dovedit, arată M. Roşca că „nivelul de dezvoltare a diferitelor 
funcţii psihice poate fi ameliorat într-o oarecare măsură prin activităţi organizate corect, mai ales la 
copiii cu o întârziere temporară în ritmul dezvoltării mentale, la cei lipsiţi de influenţe educative 
adecvate în cadrul familiei sau la cei cu o eficienţă mentală scăzută ca efect al unor traume sau 
carenţe afective. Verificarea nivelului dezvoltării psihice şi a volumului de cunoştinţe va permite 
depistarea şi exersarea sistematică a funcţiilor rămase în urmă, elaborarea unor deprinderi, 
asimilarea unor noţiuni absolut necesare pentru înţelegerea şi achiziţionarea unui întreg domeniu de 
cunoştinţe şcolare”2. 

Deci însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor prevăzute pentru clasa I-a presupune un anumit 
nivel de dezvoltare fizică şi intelectuală, în măsură să asigure condiţiile minime ale reuşitei la 
învăţătură. 

Desigur, în matricea complexă a reuşitei şcolare ponderea factorilor intelectuali este destul de 
însemnată, circa 50 % din varianta rezultatelor şcolare fiind pusă pe seama inteligenţei. Rămâne 
însă nu mai puţin însemnat rolul factorilor nonintelectuali de personalitate (interese, trăsături 
afective şi caracteriale), precum şi condiţiile de organizare a activităţii şcolare, metodele de predare. 

Munca într-un grup destul de numeros cere copilului să se integreze într-o activitate comună, 
care comportă un minimum de stăpânire de sine şi autocontrol, capacitatea de a prelua şi executa 
sarcini formulate verbal, de a colabora cu învăţătorul şi cu ceilalţi elevi. Pe de altă parte lecţia 
presupune o anumită putere de concentrare şi de mobilizare pentru activitate continuă, având o 
durată determinată. 

                                                            
1 Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1981; 
2 Radu, I., Psihologia şcolară, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1974; 



6

Pregătirea copiilor pentru activitatea şcolară, sub aspectul maturizării psihice, comportă şi alte 
aspecte implicate în învăţarea materiilor prevăzute în clasa I, îndeosebi a citirii, scrierii şi a 
aritmeticii. 

Astfel premisele învăţării şi a însuşirii cititului pot fi grupate în condiţii generale ale: 
dezvoltării fizice, perceptiv-motorii, dezvoltării limbajului, orientării şi structurii spaţiale, nivelului 
intelectual.  

Deficienţele în percepţiile vizuale, auditive sau tulburările limbajului oral pot determina 
pregătirea „incompletă” a copilului pentru învăţarea citirii. 

Învăţarea scrierii nu poate fi realizată cu succes până când percepţia identităţii şi non-identităţii 
figurilor nu-i permite copilului diferenţierea clară a grafemelor. Nivelul grafic este determinat în 
acelaşi timp de volumul exerciţiilor grafice, de dezvoltarea motricităţii fine a mâinii şi de 
capacitatea intelectuală. 

Capacitatea de a desfăşura activitatea la nivelul operaţiilor mentale concrete asigură premisa 
pentru elaborarea conceptului de număr. Activitatea copilului devine operatorie atunci când capătă 
o asemenea mobilitate, încât o acţiune efectivă de clasificare, de seriere, de adunare, etc. poate fi 
anulată în gând printr-o acţiune orientată în sens invers.  

Prezenţa la un elev din clasa I a funcţiilor şi particularităţilor psihice, într-o structură unitară şi 
dinamică condiţionează reuşita lui şcolară. În dezvoltarea inteligenţei, afectivităţii şi a capacităţii de 
autoreglare a copilului există o anumită succesiune stadială obligatorie, care trebuie cunoscută în 
pedagogia practică, iar actualizarea potenţialităţilor psihice presupune organizarea activităţilor 
şcolare şi formularea cerinţelor instructive în acord cu aceste posibilităţi. 

Învăţarea limbajului scris se sprijină nu atât pe funcţii psihice gata formate, cât pe funcţii aflate 
pe cale de maturizare. Există însă un nivel inferior, minim al acestei maturizări sub care copilul, în 
pofida organizării ireproşabile a activităţii instructiv-educative şi a frecventării sistematice a şcolii 
nu va reuşi în învăţarea citit-scrisului.Învăţarea citirii presupune, în afara unor aptitudini şi o 
experienţă lingvistică, adică o dezvoltare suficientă a vocabularului oral şi un interes real pentru 
citire, o motivaţie funcţională. 

„Auzul fonematic, capacitatea de analiză şi sinteză a materialului verbal, capacitatea simbolică 
alături de unele particularităţi afectiv-voliţionale ale copilului, joacă un rol important în însuşirea 
citirii” 3. 

A învăţa să citeşti înseamnă a înţelege ceea ce citeşti. Însuşirea doar a mecanismului, a tehnicii 
de descifrare nu permite o citire cursivă şi conştientă. Transformarea structurii grafice într-una 
sonoră pe baza literalizării nu asigură realizarea structurii sonore a cuvântului. Pentru acest motiv 
copilul nu conştientizează, nu înţelege întotdeauna sensul cuvântului „citit”.  

Limbajul îndeplineşte funcţii variate: comandă şi indică; comunică şi lămureşte; descrie şi 
creează; judecă şi exprimă; planifică şi orientează, care se pot realiza doar respectând nenumărate 
reguli gramaticale şi stilistice ale limbii.  

Deprinderile de vorbire şi audiere verbală preced însuşirea citirii şi a scrierii, a gramaticii şi a 
literaturii. Totuşi copilul intrat în şcoală proaspăt nu este necunoscător al gramaticii limbii materne. 
De regulă, în vorbirea curentă el se exprimă corect din punct de vedere gramatical, fiind vorba de 
cunoaşterea implicită spontană, empirică şi utilitaristă a limbii. Odată cu învăţarea gramaticii, 
copilul se antrenează în cunoaşterea „teoretică” a sistemului de comunicare, în vederea exploatării 
valenţelor practice ale limbii. 

Înţelegerea textului literar, a evenimentelor descrise, a caracterului eroului literar este un proces 
complex de cunoaştere condiţionat de nivelul dezvoltării limbajului oral şi scris. Pentru a înţelege, a 
trăi şi a aprecia corect opera literară sunt necesare alături de formarea sensibilităţii, a gustului 
emoţiilor şi sentimentelor estetice, atât familiarizarea elevului cu mijloacele de expresie literară, cât 

                                                            
3 Verza, E., Conduita verbală a şcolarilor mici, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1973; 
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şi asigurarea unui anumit nivel de dezvoltare a imaginaţiei şi gândirii verbale. Prin urmare, vârsta 
devine inevitabil o condiţie a capacităţii de a înţelege şi a trăi diferitele genuri şi specii literare.  

Eficienţa procesului de structurare a aptitudinilor matematice depinde de: 
 gradul de dezvoltare a funcţiilor mentale (analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, 

capacitate de concentrare); 
 caracterul contactului cu matematica (pasiv sau activ), de metodele folosite; 
 factorii motivaţionali (interes, aspiraţii, satisfacţii); 
 personalitatea şi măiestria pedagogică a dascălului, care poate contribui nu numai la 

formarea calităţilor intelectuale ci şi la geneza factorilor afectivi - motivaţionali. 
Asimilarea aritmeticii, prevăzută în programa pentru clasa I, presupune trecerea gândirii 

intuitive, caracteristică preşcolarului la stadiul operaţiilor concrete. Adică la 6-7 ani „copilul trece 
de la acţiunea imediată la operaţie”4. 

Reuşita la aritmetică presupune capacitatea elevului din clasa I de a reprezenta mental, de a 
imagina rezultatul unor acţiuni, adică de a anticipa prin reprezentare desfăşurarea unor situaţii 
simple. Odată cu apariţia gândirii operatorii, copilul devine capabil să clasifice şi să serieze 
obiectele după un anumit criteriu. Clasificarea şi serierea permit copilului să treacă la numeraţie, nu 
ca o enumerare mecanică, fără a raporta numărul la conţinut, ci în mod conceptual, adică să 
desprindă relaţiile cantitative existente în seria numerică. Astfel copilul ajunge să înţeleagă aspectul 
cantitativ, ordonarea crescătoare şi descrescătoare îi este accesibilă construcţia mentală a numerelor 
prin adăugarea succesivă a unei unităţi. 

Gândirea copilului de 6 – 7 ani este încă în mare măsură legată de acţiunea nemijlocită cu 
obiectele. El înţelege numerele prin propria sa activitate şi tot prin ea cunoaşte sistemul zecimal, 
notaţiile lui, îşi însuşeşte unităţile de măsură, se familiarizează cu sistemul monetar şi învaţă 
numerele întregi, fracţiile. 

„Introducerea pe scară largă a activităţilor practico-productive în viaţa şcolii, iniţierea elevului 
în tainele producţiei ridică în faţa pedagogului o sarcină de bază şi anume cunoaşterea acelor 
aspecte psihologice ale personalităţii în formare care pot condiţiona reuşita elevului în aceste 
activităţi”5. 

Starea de pregătire a copilului pentru instruirea practică nu se poate reduce la o singură calitate 
psihologică, ea constituie o structură complexă şi dinamică formată din mai multe procese şi 
însuşiri psihice aflate în interacţiune. Elevul nu vine la şcoală cu aptitudini practice gata formate. 
Elaborarea acestora necesită aplicarea sistematică şi îndelungată a multiplelor influenţe formative. 
Atât lecţiile, lucrările de laborator, activităţile desfăşurate în atelierele şcolare, pe loturile 
experimentale, cât şi studiul individual alături de activităţile de autoservire, acţiunile programate la 
cercuri îşi aduc aportul dacă sunt bine organizate, la formarea variatelor aptitudini de acţiune 
practică. Prin urmare „starea de pregătire reprezintă o formaţiune psihologică sintetică. Dezvăluirea 
naturii psihologice a stării de pregătire permite precizarea obiectivelor pedagogice şi planificarea 
direcţiilor de acţiune pentru a forma la elevi calităţile necesare pregătirii pentru activităţile practico-
productive”6. 

Verificarea pregătirii din punct de vedere intelectual pentru încadrarea copilului în activitatea 
şcolară are o importanţă deosebită în prevenirea insucceselor şcolare. 

Odată cu intrarea copilului în şcoală consider că este necesară asigurarea unei continuităţi 
fireşti între activitatea specifică celor două etape în dezvoltarea copiilor, între activitatea dominantă 
a vârstei preşcolare şi a perioadei şcolare mici.  

Încă de la vârsta preşcolară, în condiţiile jocului ca activitate dominantă, apar atât în cadrul 
acestei activităţi cât şi în forme special organizate elemente ale muncii de învăţare. Prin urmare, 

                                                            
4 Piaget, J., Psihologia inteligenţei, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1965; 
5 Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1981; 
6 Radu, I., Psihologia şcolară, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1974; 
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învăţătura, dominantă a vârstei şcolare este prezentă în diferite forme şi la vârsta preşcolară, ea 
izvorând din necesitatea de a satisface interesul, curiozitatea copilului pentru cunoaştere. Pe de altă 
parte, odată cu intrarea în şcoală, chiar în condiţiile învăţării ca activitate dominantă trebuie 
menţinut şi jocul, ca activitate ce asigură un echilibru necesar, o continuitate firească între cele două 
stadii, o adaptare treptată a copilului la activitatea şcolară. 

Este un lucru bine ştiut că şcoala îşi începe acţiunea educaţională pe fondul acumulărilor 
realizate de copii la vârsta preşcolară. O consecinţă a acestei constatări o constituie cum e firesc, 
necesitatea cunoaşterii „zestrei” intelectuale, a acumulărilor realizate de copii înainte de intrarea în 
şcoală, a nivelului lor de dezvoltare intelectuală. Aceste achiziţii, care au un mare rol în demararea 
cu succes a copiilor în clasa I se cere a fi preluate „din mers” astfel ca adaptarea să se facă treptat pe 
nesimţite, prin noi acumulări pe care ei le vor face, de data aceasta în forme specifice activităţii 
şcolare. 

Măsurile menite să asigure continuitatea între perioada preşcolară şi cea a micii şcolarităţi sunt 
multiple, unele sunt de natură: 

 psiho-pedagogică, (completarea  obiectivă  de către educatoare şi psiholog a FIŞEI PSIHO-
PEDAGOGICE are un rol  important pentru cunoaşterea copilului de către invăţător) 

 igienico-sanitară şi au în vedere verificarea şi stabilirea nivelului de dezvoltare fizică şi 
intelectuală a copiilor pentru a face faţă unei solicitări intelectuale legate de învăţarea 
instrumentelor muncii intelectuale.  

O măsură deosebit de importantă pentru adaptarea copiilor din clasa I la specificul muncii de 
învăţare a cititului şi a scrisului am constatat că o constituie cunoaşterea temeinică a copiilor la 
intrarea în clasa I. Trebuie cunoscute acumulările realizate în perioada preşcolară, în special a 
elementelor pregătitoare pentru învăţarea citirii şi scrierii:  

 capacitatea de exprimare a copiilor,  
 nivelul auzului lor fonematic,  
 posibilităţile de mânuire a instrumentelor de scris,  
 de coordonare a mişcărilor mâinii în vederea realizării unor desene. 
Metodele utilizate în acest scop sunt: observaţia, convorbirea, testul, chestionarul oral, lucrări 

speciale de sondaj, etc. 
O altă categorie de măsuri de natură psiho-pedagogică menite să contribuie la asigurarea 

continuităţii între grădiniţă şi şcoală consider că poate fi plasată la nivelul conţinutului 
învăţământului oglindit în special în programele respective ale grădiniţelor şi clasa I. Este vorba de 
legătura indisolubilă între prevederile programelor respective de învăţământ. În programele din 
grădiniţă sunt formulate sarcini care se referă la dezvoltarea auzului fonematic, la sporirea 
capacităţii de diferenţiere perceptiv-fonetică a cuvintelor, care anticipează formele de activitate ce 
au loc în clasa I, care asigură o solicitare intelectuală mai susţinută a elevilor. 

Pentru asigurarea continuităţii  recomand: 
 folosirea metodelor şi procedeelor didactice active în activitatea de învăţare,  
 precum şi de intervenţii în însuşi formele de organizare a procesului de învăţământ, în 

primul rând în lecţii a jocului didactic. 
În acest sens sunt cunoscute deja măsurile luate cu privire la: 
 durata şi structura lecţiilor în clasa I,  
 la introducerea activităţilor de completare şi în special cele referitoare la folosirea jocului în 

activităţile de învăţare, atât ca mijloc de relaxare, de destindere pentru copii cât şi ca mod 
de învăţare, am considerat necesar să evidenţiez necesitatea de a se asigura o continuitate 
firească între grădiniţă şi şcoală fără de care nu poate fi concepută adaptarea cât mai rapidă 
a copiilor din clasa I la specificul muncii şcolare şi obţinerea unor rezultate  
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Recomand astfel o colaborare cât mai strânsă între educatori şi învăţători pentru cunoaşterea 
nivelului intelectual al copiilor preşcolari şi pentru aplicarea metodelor cele mai eficiente în 
activitatea şcolară, pentru educarea şi pregătirea tinerelor generaţii pentru viaţă, pentru că menirea 
dascălului este de a da lumina pe care o posedă şi celor care vor lumina, după cum afirmă Nicolae 
Iorga „un învăţat are două datorii: să înveţe necontenit şi să înveţe pe alţii”. 
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COMPORTAMENTUL MOTRIC ŞI PSIHOMOTRIC 
 
 

                                                                Profesor Elena Hărătău  
Școala cu cls. I-VIII Domnița Maria, Bacău 

 
 

Psihomotricitatea este considerată în literatura de specialitate ca o funcţie complexă, o 
aptitudine care întegrează atât aspecte ale activităţii motorii cât şi manifestări ale funcţiilor 
perceptive. 

Structura motorie umană este în interconexiune cu toate structurile psihismului, inclusiv cu cea 
intelectuală. 

Conduitele psihomotorii ale fiecărui individ evoluează în funcţie de înzestrarea sa aptitudinală, 
de gradul de dezvoltare fizică şi intelectuală şi de influenţele educative cărora a fost supus pe tot 
parcursul copilăriei. 

Mişcarea corporală cunoaşte valori cuprinse între agitaţie si inhibiţie motorie care pot fi 
surprinse printr-o psihodiagnoză. Înregistrarea parametrilor mişcarii (erori şi timp de reacţie-
execuţie) pe o scală hipokinezie-hiperkinezie ne oferă numeroase date experimentale cu privire la 
nivelul sistemelor motrice şi psihomotrice, structurate pe diferite variabile ”etichetă”. 

Între sistemul nervos, sistemul psihic şi sistemul psihomotric există unitate deplină, reflectată şi 
în comportament. Psihodiagnoza surprinde funcţionalităţile şi disfuncţionalităţile acestui raport, de 
exemplu locomoţia, dexteritatea şi coordonarea manuală etc. Valorile lor, raportate la etaloane 
(norme) ne permit aprecieri (judecăţi) cu privire la dezvoltarea subiecţilor investigaţi. Un parametru 
de sinteză, frecvent utilizat în practică şi cercetare este coeficientul de dezvoltare (CD), determinat 
prin aceleaşi principii metodologice ca şi coeficientul de inteligenţă (QI). 

În psihodiagnoză este posibilă determinarea conduitei psihomotorii. Obţinem astfel un tablou al 
integrităţii anatomo-fiziologice, nivelul dezvoltării fondului aptitudinal, al stării de sănătate fizică şi 
mentală, gradul de recepţie senzorială şi perceptivă, procesele şi efectele achiziţiilor în sfera 
psihomotrică, reperele de modelare şi dirijare a comportamentului psihomotor. 

În practica psihologică există preocupări majore de cercetare şi evaluare a psihomotricităţii şi a 
comportamentului psihomotor. Într-un anumit sens, acest sector al cercetării a înregistrat cele mai 
spectaculoase realizări, cu rezultatele cele mai valoroase, mai clar validate.        

În raport cu dinamica dezvoltării putem spune că : 
1. Motricitatea este o structură neurofiziologică ce asigură funcţionalitatea motorie generală 

(mişcarea), care, într-o mare măsură, se manifestă autonom prin automatismele motorii; 
2. Motricitatea este o acţiune organizată şi susţinută de imaginea si reprezentarea mintală. 

Probabil, intenţionalitatea şi capacitatea de proiectare (anticipare) sunt factorii care evoca imaginea 
mintală şi dirijează mişcarea ; 

3. Motricitatea este o structură complexă, dirijată de conştiinţă, motivaţie si afectivitate pe un 
fond informaţional. Gesturile, expresiile şi atitudinile motrice relevă asemenea aspecte. 

DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICITAŢII 
Dezvoltarea normală a psihomotricităţii cunoaşte un anumit traseu cronologic (evolutiv)  pe 

stadii, etape şi vârste. De exemplu, în relaţie cu vârsta cronologică, H. Wallon (1964 pag. 133 -141) 
descrie stadiile psihomotricităţii de la naştere la adolescentă. Autorul prezintă următoarele stadii, 
puse în evidenţă şi de cercetarea ştiinţifică : 

-  stadiul impulsiv 
-  stadiul sensibilităţii afective 
-  stadiul orientării spre lumea fizică 
-  stadiul orientării spre acţiunile individuale sau a “personalismului” 
-  stadiul proiectiv.     
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Observaţiile si cercetările ştiinţifice, au pus în evidenţă o anumită concomitenţă a 
manifestărilor psihice cu cele motrice, atât la persoanele normale, cât şi la cele care prezintă 
anumite deficienţe sau sunt bolnave. O asemenea concomitenţă face posibilă înţelegerea faptului că 
între un comportament motor şi un mod de activitate psihică definită există relaţii nemijlocite, 
directe.       

În ontogeneză, relaţia motricitate-psihism cunoaşte o evoluţie ce marchează anumite etape. 
Astfel, în perioada antepreşcolară, dezvoltarea având un caracter global, actele motorii reprezintă 
instrumente de adaptare a individului la lumea exterioară. Copilul foarte mic, explorează mediul 
ambiant prin intermediul actelor motorii care reprezintă instrumente ce facilitează experienţa 
cognitivă a acestuia. 

In perioada preşcolară se diferentiază treptat activitatea intelectuală de cea motorie. Astfel, 
actul motor devine un răspuns adaptativ complex, mişcarea intrând treptat sub dominaţia psihicului. 
În perioada şcolarizării relaţia motricitate-psihism se modifică în sensul detaşării nivelului 
intelectual de cel motric, care se automatizează. 

Dezvoltarea psihomotorie a copilului este fară îndoială fundamentul esenţial al dezvoltării 
scrisului. Se pot distinge două niveluri de dezvoltare psihomotorie : 

A) Primul nivel este cel al dezvoltării generale, care include ansamblul reglărilor tonico-
posturale, şi al coordonării cinetice. Scrisul implică o imobilizare şi o bază tonică generală cu atât 
mai uşor realizabile şi mai adaptate scopului cu cât motricitatea generală este mai evoluată.  

B) Cel de-al doilea nivel este dezvoltarea activităţii digitale fine, deosebit de importante în 
cazul scrisului. Este evident că avem de-a face cu o dezvoltare perceptivo-motorie în care mai ales 
formarea coordonărilor oculo-motorii joacă un rol esenţial. Întreruperile traseului aplatizările, 
buclele incorect conturate, literele prea mult sau prea puţin închise, etc., fac dovada acestor 
coordonări oculo-motorii insuficiente. 

În descrierea fazei senzorio-motorii J. Piaget remarca faptul că până la vârsta de 2 ani un copil 
se dezvoltă exclusiv prin sintezele senzoriale ale propiului corp, deci într-o “lume” fără obiecte, fără 
constante perceptive substanţiale. Prin adaptare, prin dezvoltarea capacităţii de rememorare a 
experienţei anterioare, devine posibilă aprecierea distanţelor spaţiale şi temporale mai mari. 
Originea acestei faze este explicată de Piaget prin acţiunea unui sistem heterogen spaţial, centrat 
asupra propiului corp, care, prin coordonare cu alte planuri de asimilare şi prin construcţia 
„obiectului permanent” vor duce la dezvoltarea spaţiului practic. 

Dezvoltarea legăturilor spaţiale începe cu relaţiile topografice care în decursul dezvoltării se 
lărgesc prin activitatea operaţionala cu forme grafice, geometrice euclidiene şi proiective. În această 
fază lipseşte reprezentarea principiului invariaţiei şi constantei, ce se va forma doar după apariţia 
unui sistem al legăturilor simetrice şi reversibile. Structuri topografice elementare desemnate de 
teoria gestaltistă prin noţiuni ca “vecinătate”, “despărţire”, “continuitate”. 

Într-o unitate conceptuală a teoriei stadiale a dezvoltării se poate spune ca începuturile 
reprezentării spaţiale se situează pe acelaşi plan de dezvoltare cu cele ale gândirii intuitive, 
imaginaţiei: procese cu funcţii semiotice. 

De exemplu, un copil de 3,6- 4 ani poate să recunoască fără efort obiectele întâlnite anterior, 
dar nu şi caracterul geometric al formei. Această discrepanţă sugerează diferenţierea percepţiei ca 
atare (pur perceptivă) de activitatea perceptivă. Începând cu cel de al cincilea an de viaţă formele 
euclidiene sunt diferenţiate, iar primele diferenţieri se referă la “apucarea” obiectelor, care constitue 
un nou început, cel al activităţii tactil kinestezice. Acum începe diferenţierea figurilor drepte şi 
îndoite, recunoscute după unghiurile suprafeţelor lor. 

Caracteristica trecerii de la formele topografice la cele euclidiene este desemnată de Piaget prin 
conceptul de “unghi”. Copilul va prelua de la obiect doar acele caracteristici pe care le poate 
recunoaşte şi pe care le poate construi prin activitatea proprie. 

Desenul, spre deosebire de recunoaştere, este mai dificil în ceea ce priveşte transpunerea tactil-
kinestezicului în vizual, deoarece după cum considera Piaget, desenul, la fel ca şi imaginea mentală, 
nu reprezintă doar o continuare a percepţiei pure, ci un ansamblu de mişcări, reconstrucţii, 
comparaţii care însoţesc percepţia, constituindu-se în reprezentare. Deoarece la această vârstă nu 
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sunt posibile interiorizări ale acţiunilor, modelele grafometrice trebuie coordonate prin reglare 
perceptiv-motorie-tactilă, modele care facilitează formarea capacitaţilor : 

1. de apreciere a distanţelor şi lungimilor; 
2. de stabilire a relaţiilor de apropiere-depărtare; 
3. de recunoaştere si diferenţiere a înclinaţiilor şi încrucişărilor liniilor. 
În decursul procesului de maturizare, prin reglările morfo-genetice, se diferenţiază primele 

forme grafice din mişcările  simple de bază. Aceste forme “extrase” din “ritmul de bază” nu iau 
naştere prin izolarea proprietăţilor morfologice ale obiectelor întâlnite anterior, ci printr-o 
conexiune activă internă. Piaget vorbeşte despre “străduinţa de compunere”, care ar constitui forţe 
motrice a fenomenului de extracţie a formelor grafice, care este coordonată de reglarea inerentă 
perceptiv-motorie. 

La vârsta de 6 ani activitatea copilului se desfăşoară pe baza operaţiilor interiorizate. Acum 
devine posibila coordonarea reversibilă, ceea ce înseamnă că elementele percepute sunt grupate 
după un plan general, pornind de la un anumit reper, reper la care se poate întoarce permanent. 

Diagnosticul psihomotricităţii implicate în activitatea grafică, mai ales în cea de instrumentare 
cu capacitatea de a scrie este complexă, dificilă, dar necesară în numeroase situaţii. Depistarea 
precoce a deficienţilor în această zonă permite instituirea unor metode recuperativ-terapeutice care 
se pot dovedi eficiente nu numai pentru a instrumenta copilul, cât mai ales pentru ai asigura o bună 
dezvoltare psihică.   Funcţiile de reproducere grafică conferă activităţii o forma cognitivă şi un 
tonus emoţional ridicat. 

În general, se pot stabili corelaţii între performanţele scrisului şi randamentul şcolar, 
inteligenţa, anumite trasături de caracter sau anumite caracteristici nevrotice. În fond 
comportamentul psihomotric este un factor de o importanţă majoră în organizarea şi structurarea 
personalităţii relevată prin comportament. 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
JOCURI PENTRU CEI MICI 

                                                                                    
        Educatoare: Chiojdoiu Elena 

 
 
CU CE MINGE NE JUCĂM? 
 
Scopul: precizarea culorilor verde şi roşu; consolidarea deprinderii de a se exprima în propoziţii 
simple. 
Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea culorilor verde şi roşu. 
Regulile: copiii trebuie să ridice mingea de aceeaşi culoare cu rochiţa şi mingea păpuşii; la 
întrebarea păpuşii „Cu ce minge ne jucăm?”, copilul indicat trebuie să răspundă menţionând 
culoarea mingii. 
Elementele de joc: ridicarea mingii, dialogul dintre păpuşă şi copii. 
Materialul: 2 mingi (discuri, cerculeţe, jetoane) una de culoare roşie şi una de culoare verde pentru 
fiecare copil, 2 păpuşi şi 2 mingi de aceleaşi culori la masa educatoarei. 
Indicaţii: În cazul în care educatoarea poate asigura mingi pentru toţi copiii, În partea a doua, jocul 
se va desfăşura astfel: copiii se aşază faţă în faţă, doi câte doi, şi-şi rostogolesc mingea de la unul la 
altul pe masă (sau pe jos). La sfârşitul jocului copiii pot aduce mingile la masa educatoarei şi le pot 
aşeza  în coşuleţele păpuşilor de culoarea corespunzătoare. 
 
CE FACE ANDREI? (Radu) 
 
Scopul: pronunţarea corectă a cuvintelor care conţin r, s, ş, t, ţ sau grupuri de consoane; 
consolidarea deprinderii de a se exprima în propoziţii simple; precizarea regulilor igienice în 
legătură cu diverse momente din viaţa copiilor. 
Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea unor acţiuni simple executate de un copil sau 
reprezentate de o ilustraţie. 
Regulile: copiii trebuie să recunoască acţiunea executată de conducătorul jocului sau acţiunea de pe 
ilustraţie; copilul întrebat va denumi acţiunea exprimându-se într-o propoziţie simplă şi imitând 
mişcarea respectivă. 
Elementele de joc: surpriză, imitarea acţiunilor. 
Materialul: se pot folosi ilustraţii simple care să reprezinte diferite acţiuni ale lui Andrei: 
 Andrei se încalţă cu ghetele 
 Andrei se piaptănă 
 Andrei se spală 
 Andrei face gimnastică 
 Andrei stropeşte florile 
 Andrei se joacă cu maşina 
Indicaţii: acţiunile pot fi executate de un copil din grupa mai mare sau de o păpuşă de la teatrul de 
păpuşi. 
 
NE JUCĂM CU BALONUL (cercul, mingea etc.) 
 
Scopul: fixarea însuşirilor de culoare ale unor obiecte cunoscute : roşu, galben si albastru, 
consolidarea exprimării în propoziţii simple. 
Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea culorilor roşu, galben şi albastru. 
Regulile: copiii trebuie să ridice jetonul cu balonul de aceeaşi culoare cu al educatoarei; copilul 
numit de educatoare va răspunde ce culoare are balonul ridicat. 
În complicarea jocului: copiii indicaţi vor căuta în sala de grupă obiecte de aceeaşi culoare cu 
culoarea balonului ridicat de educatoare. 
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Elementele de joc: ridicarea cartonaşelor, surpriză la apariţia baloanelor, căutarea prin sala de 
clasă. 
Materialul: 3 jetoane cu câte un balon de culoare roşie, galbenă şi albastră pentru fiecare copil, 3 
baloane sau jetoane mari cu baloane colorate pentru educatoare, obiecte şi jucării colorate (de 
exemplu: căciulă roşie, vas de flori galben, minge albastră, carte cu copertă albastră etc.). Se pot 
folosi în loc de baloane, cercuri sau mingi colorate. 
Indicaţii: jocul se va desfăşura în două etape. În prima etapă copiii trebuie să găsească culoarea 
unui obiect după modelul educatoarei. În acest caz obiectul şi culoarea sunt identice. În a doua parte 
copiii trebuie să caute în sala de clasă alte obiecte de aceeaşi culoare. 
 
JOCURI LINIŞTITOARE 
 
1. „Câinele prinde pisica”. Se organizează în formaţie închisă (cerc), copiii şezând cu picioarele 
încrucişate sau pe scăunele. În timpul aşezării se explică regulile jocului. Jucăriile alese (o pisică şi 
un căţel) vor fi mici şi uşor de mânuit. Pentru începerea jocului se dau jucăriile la doi copii la 
distanţă de 3-4 copii unul de altul. Mânuirea se va face prin apucarea cu ambele mâini şi 
transmiterea din mână în mână, în scopul ajungerii pisicii de către căţel. Plimbarea jucăriilor se va 
face rapid. 
Se supraveghează ţinuta dreaptă a spatelui şi respiraţia normală. 
 Regulile: 1) Nici pisica, nici căţelul nu trebuie ţinute pe loc. 
     2) Copilul care opreşte unul din animale e scos din joc, temporar. 
 
2. „Caută obiectul ascuns”. Copiii stau jos cu picioarele încrucişate sau pe scăunele.  
La semnal copiii pun mâinile la ochi, iar educatoarea ascunde în încăpere un obiect, cunoscut de 
copii (educatoarea va anunţa ce obiect ascunde). 
 Copiii se ridică în picioare şi caută obiectul. Acela care îl găseşte devine conducător, adică 
el ascunde în continuare obiectul. În timpul căutării obiectului, copiii vor merge liniştiţi fără a se 
îmbrânci. 
 
3. Umflă balonaşul. Copiii stau în picioare în cerc cu faţa spre centru. La semnal copiii înaintează 
spre centru în formaţie strânsă ei pun mâinile la gură suflând în pumni şi retrăgându-se prin paşi 
înapoi până la formaţia de cerc mare cu braţele întinse lateral imitând pocnirea balonului. În poziţia 
cu braţele lateral se vor învăţa copiii să facă o respiraţie amplă şi apoi să rostească cuvântul „Poc”. 
 
4. „Zboară fulguşorul”. Se organizează pe cercuri mici de 3-4 copii stând în picioare cu faţa spre 
centrul cercului, fiecare copil ţinând palmele împreunate cu faţa în sus, aşezate în dreptul bărbiei şi 
vor sufla de pe palme un fulg imaginar în scopul de a-l înălţa cât mai sus (prin respiraţii ample). În 
timpul suflării, poziţia braţelor va fi cu coatele desfăcute lateral pentru a favoriza desfacerea arcului 
costal. 
 Se recomandă ca respirarea să se facă pe nas. Acest joc se poate organiza şi din mers 
liniştitor în coloană câte unul, suflând un fulguleţ. 
 
5. „Iepurii se odihnesc”. Se organizează din formaţie în cerc, copiii fiind culcaţi pe spate cu braţele 
pe lângă corp. Se execută ridicări de braţe la verticală o dată cu o inspiraţie profundă (pe nas); la 
coborârea braţelor lângă corp ei vor executa o expiraţie pe gură. 
 
6. De-a căluţii. Se lucrează deodată cu toată grupa cu roluri diferite: jumătate din copii sunt căluţi, 
iar ceilalţi vizitii. Se desenează în mijlocul încăperii un cerc mare, apoi se aşază copiii în afara 
cercului în perechi, unul după altul, fiecare vizitiu ţinând căluţul folosind hăţuri. La semnalul 
educatoarei: „Căluţii aleargă” copiii aleargă în jurul cercului până la semnalul de oprire: Staţi! La 
repetare se vor inversa rolurile şi se va schimba direcţia. 
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JOCURI CU SĂRITURI 
 
1. Sări minge. Se lucrează cu întregul colectiv de copii în formaţie liberă în jurul educatoarei. La 
comanda educatoarei: „Sări minge”, însoţită de bătaie din palme, copiii execută săritura de minge 
pe ambele picioare. După 2-3 sărituri, se va da comanda: „mingea s-a oprit”, iar copiii se opresc. 
Jocul se repetă de 3-4 ori. 
  
2. Sări minge, mingea jos. Desfăşurarea jocului este similară cu jocul precedent, însă oprirea se 
execută la comanda „mingea jos”, când copiii execută o ghemuire cu sprijinul palmelor pe podea, 
braţele situându-se în afara genunchilor. 
 
3. Broscuţele sar în lac. Se lucrează pe grupe de 4-5 copii. Pentru organizare se va aşeza un covor 
împăturit sau o saltea, în faţa unei bănci sau scânduri mai înalte cu 10 cm. Prima grupă de copii se 
va urca pe bancă şi la semnalul: Oac! broscuţele sar în lac, executând săritura corectă în adâncime. 
Se execută săritura de câte 2-3 ori cu fiecare grupă. 
 
4. Vânătorul şi ciorile. Se lucrează cu toată grupa de copii. Se aşază de jur împrejurul sălii (în cerc) 
saltele sau băncuţe cu înălţimea de 10 cm. Acestea reprezintă copacii. Copiii sunt ciorile şi stau în 
copaci. Când educatoarea, care joacă şi rolul vânătorului, spune: „Vânătorul a plecat”, copiii 
(ciorile) sar din copaci şi-şi caută de mâncare. Când educatoarea spune: „Vine vânătorul”, copiii 
(ciorile) se urcă în copac pentru a nu fi ochite de vânător. Jocul se repetă. 
 
5. Sări – sări! Se va preda săritura în lungime de pe loc cu ambele picioare, peste o linie trasată pe 
sol (frânghie). Se execută pe rând individual, respectându-se săritura de 3 ori. Poziţia de plecare: o 
uşoară ghemuire cu trunchiul uşor aplecat înainte. 
 Aterizarea se face pe vârfuri, cu ghemuire şi sprijinirea palmelor pe podea, cu braţele în 
afara genunchilor. 
 
6. Păşeşte peste apă. Se lucrează cu întreaga grupă, copiii fiind aşezaţi pe un rând şi având în faţa 
lor o fâşie lungă de hârtie, cât permite spaţiul sălii şi lată de 15-20 cm (apa). La cuvintele 
educatoarei: „Păşeşte peste apă” 
 
JOCURI CU ALERGARE 
 
1. Alergaţi la iepuraş. Educatoarea ţine un iepuraş în mână. La semnalul educatoarei: „Alergaţi la 
iepuraş” toţi copiii trebuie să alerge spre iepuraş fără să se îmbrâncească. Educatoarea îşi schimbă 
locul şi jocul se repetă. 
 
2. Păsărelele şi automobilul. Se lucrează cu întreaga grupă de copii. Educatoarea imită 
automobilul, iar copiii păsărelele. În mijlocul clasei se trasează un drum prin două linii paralele pe 
care va merge automobilul. 
 Păsărelele aleargă ciripind prin mijlocul drumului dând din aripi (mişcă braţele lateral). 
 Când automobilul trece claxonând, păsărelele aleargă într-o direcţie stabilită dinainte. 
 
3. Pisica şi păsărelele. Se lucrează cu întreaga grupă de copii. Educatoarea desenează un cerc în 
mijlocul clasei unde aşază grăunţe. Copiii (păsărelele) sunt aşezaţi într-un colţ al sălii. Educatoarea 
(pisica) stă în colţul opus. La chemarea educatoarei: „păsărelele ciugulesc” copiii vin în cerc şi 
ciugulesc. Educatoarea, după ce-i lasă să ciugulească, strigă: „miau, miau” şi merge către cerc. 
Copiii fug înapoi la locul iniţial. 
 
4. Trenul pe sub pod. Se lucrează cu întreaga grupă de copii. Copiii sunt aşezaţi în coloană câte 
unul, educatoarea conduce trenul. Doi copii faţă în faţă cu braţele ridicate în sus şi prinşi de mâini 
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reprezintă podul. La comanda educatoarei: „trenul porneşte” copiii merg cu mâinile libere pe lângă 
corp, apoi trec pe sub pod, aplecându-se. După ieşirea trenului de sub pod copiii aleargă (trenul şi-a 
accelerat mersul) spre locul de unde au plecat. La repetare se schimbă copiii care formează podul. 
 
5. Câinele ciufulit. Se delimitează un loc care să reprezinte casa copiilor. În partea opusă casei se 
găseşte cuşca câinelui. Un copil reprezintă câinele şi stă în cuşcă. Ceilalţi copii stau în casă. Câinele 
roade un os în cuşcă apoi doarme. Copiii ţinându-se lanţ de mâini se apropie tiptil de câine. Din 
mers ei spun următoarele cuvinte: 
„Câinele cel ciufulit 
S-a culcat în cuşcă, 
Stă cuminte, liniştit, 
Nu latră, nu muşcă, 
 
Doarme, se preface? 
Dar dacă-l trezim,  
Să vedem ce face 
Ş-apoi să fugim!” 
În acest timp câinele n-are voie să mişte. Când este atins uşurel, el deschide ochii, latră şi se ia după 
copiii care fug şi se ascund în casă. Câinele se întoarce în cuşcă şi se culcă, iar copiii ies din casă şi 
jocul reîncepe. 
Indicaţii. Distanţa dintre casă şi cuşca câinelui trebuie apreciată în aşa fel încât textul să fie 
terminat când au ajuns la cuşcă.  
Reguli:  
 Copiii nu ating câinele 
 Câinele nu se mișcă până ce nu este atins. 
 La repetarea jocului se schimbă câinele. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Profesor Hariclia Bănica  
Grădinița cu Program Normal Nr. 23, Brăila 

 
 
NIVEL II: Grupa mare 
EDUCATOARE: Banica Hariclia 
TEMA DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Bucuriile iernii” 
PROIECTUL: „Iarna-anotimpul bucuriei” 
TEMA ZILEI: „De vorba cu Zâna Iarna” 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ALA1+ALA2+ADE (DŞ, DOS)+ADP  
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: ALA1, Domenii experienţiale (ADE): Domeniul ştiinţă (DŞ), 
Domeniul om si societate (DOS), ALA2. 
FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, pe grupuri mici, individual 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare-verificare de cunoştinţe. 

 
SCOPUL ACTIVITATII 

Exersarea/aprofundarea unor cunoştinţe legate de numeratia in limitele 1-5, formarea 
capacitatii de a efectua operatii de adunare si scadere cu 1-2 unitati  

Dezvoltarea capacitatii de a opta, de a lua decizii cu privire la realizarea activitatii practice; 
Creşterea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi. 

 
I. ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE 
 
DOMENIUL STIINTA:  
SUBIECTUL: „Cine stie castiga” 
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 
  
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
- sa numere crescator si descrescator in limitele 1-5; 
- sa gaseasca vecinii numerelor date; 
- sa raporteze numarul la cantitate si cantitatea la numar; 
- sa precizeze locul unui numar in sirul numeric si al unui obiect intr-un un sir de obiecte; 
- sa rezolve exercitii de adunare si scadere pe baza unor probleme ilustrate; 
- sa utilizeze corect limbajul matematic in exprimare. 
 
SARCINA DIDACTICA:  
Consolidarea numeraţiei în limitele 1-5; 
 
REGULILE JOCULUI:  
- Grupa se imparte in doua echipe, in functie de ecusonul din plic, fulgi si oameni de zapada;  
- copiii trebuie sa realizeze sirul numeric crescator, sa descopere greselile sirului numeric 
descrescator; 
- prin intermeniul versurilor: „1, 2, 3, care sunt vecinii mei”, copiii trebuie să precizeze vecinii unui 
număr, denumind corect care este vecinul mai mic şi care este cel mai mare; 
- sa identifice al catelea om de zapada, fulg lipseste; 
- sa actioneze numai la semnalul conducatorului de joc; 
- raspunsurile corecte se recompenseaza printr-un fulg; 
- membrii unei echipe au voie sa se consulte; 
- castiga echipa care la terminarea jocului are numarul cel mai mare de fulgi. 
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ELEMENTE DE JOC: manipularea materialelor, aplauze, prezenta personajului surpriza, utilizarea 
versurilor, inchiderea/ deschiderea ochilor. 
 
DOMENIUL OM SI SOCIETATE:  
SUBIECTUL: „Tablou de iarna “  
MIJLOC DE REALIZARE: Decupare, imbinare, lipire.  
  
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
- sa selecteze materialele necesare temei propuse; 
- sa verbalizeze actiunile intreprinse, folosind un limbaj adecvat; 
- sa manifeste spirit cooperant in activitatea de grup; 
- sa manifeste stabilitate si perseverenta in activitate, dovedind treptat ca dobandit incredere in 
fortele proprii. 
- sa realizeze lucrarea practica, folosind diferite tehnici de lucru specifice activitatilor practice 
(decupare, imbinare, lipire). 
 
  
II. ACTIVITATI PE CENTRE DE INTERES 
 
ARTA „Tablou de iarna” – sarcini de lucru: 
- Sa denumeasca materialele de lucru primite; 
- Sa realizeze tabloul respectand legenda (1 casa, 2 saniute cu copii, 3 brazi, 5 fulgi); 
- Sa manifeste stabilitate si perseverenta in activitate. 
- Să aplice pe suportul de lucru tot atâtea elemente cât indică cifra din dreptul simbolului; 
- Sa imbine elementele obtinand astfel peisajul dorit. 
Materiale folosite: sabloane din carton cu case, copii cu saniute, brazi si fulgi, lipici, pansament. 
 
CONSTRUCTII: „Oameni de zapada” – sarcini de lucru: 
 „Brazi” 
 „Castelul Zanei Iarna” 
 
- Sa construiasca brazi, castelul Zanei Iarna din piese lego; 
- Sa constriuiasca oameni de zapada cu ajutorul tintelor; 
- Să colaboreze în realizarea construcţiilor; 
- Să analizeze propriile lucrări şi pe cele ale colegilor. 
Materiale folosite: joc cu tinte, lego. 
 
STIINTA: „Cartea iernii” – sarcini de lucru: 
 
- Sa formeze grupe de obiecte de acelasi fel; 
- Sa uneasca printr-o linie fiecare multime cu cifra corespunzatoare; 
- Sa deseneze in casetele rosii tot atatea cercuri cate elemente are fiecare multime. 
- Sa formeze perechi intre elementele celor doua multimi, apoi numara cate perechi s-au format si 
aplica in caseta jetonul cu cifra corespunzatoare. 
- Sa conduca schiorul la cabana, aplicand in casete jetoanele cu cifre in sir crescator . 
Materilale folosite: „Cartea iernii”, jetoane cu cifre (1-5), lipici, creioane colorate. 
 
III. ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA II) 
SUBIECTUL: „Ne jucam, sa vedem ce castigam!” 
- Joc distractiv:„Sotron” 
- Concurs de ghicitori cu tema „Iarna” 
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OBIECTIVE OPERATIONALE: 
- sa execute corect saritura de pe loc pe ambele picioare, urmarind ordinea cifrelor; 
- sa respecte regulile jocului; 
- sa manifeste spirit de echipa; 
- sa gasesca raspunsul corect la ghicitorile recitate; 
 
STRATEGIA DIDACTICA: 
Metode si procedee: brainstorming, conversatia, piarmida, explicatia, problematizarea, exercitiul, 
jocul, turul galeriilor. 
Material didactic:siluete cu imagini de iarna, (barduti, copii, saniute, pansament, fulgi, jetoane cu 
cifre, flipchart, plicuri colorate, lipici, hartie glasse, creioane colorate, carioca, fise de lucru, 
calendarul naturii, zar etc. 
 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual. 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008. 
 „Revista Învăţământului preşcolar nr. 1-2/2008 şi nr.3- 4/2008”. 
 Georgeta Antohe, Iuliana Barna, Psihopedagogia jocului, Ed: Fundatiei Universitare „Dunarea 
de Jos” Galati. 
 

SCENARIUL DIDACTIC 
 

 Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineata, in care copiii au posibilitatea de a-si 
impartasi ideile, de a-si manifesta starea de spirit, de buna dispozitie. 

 Educatoarea salută copiii, spunând:  
„Dimineaţa a venit, / Si copiii au sosit, / În cerc să ne adunăm, / Cu toţii să ne salutăm! A-

nceput o noua zi, /Buna dimineata, copii! 
 Salutul între copii se va realiza prin intermediul jocului„Din jumatati intregul”si a vesurilor: 

„Haide trage deodata,  
 O imagine taiata!” 
 Fiecare copil va extrage dintr-un bol jumatatea unei imagini de iarna, urmand sa-si gaseasca 

perechea, prezentandu-se reciproc.  
 Dupa salutul de dimineata voi initia o discutie cu copiiii referitoare la anotimpul iarna. 

Folosind metoda brainstorming, se vor reactualiza cunostintele dobandite pe parcursul proiectului 
tematic „Iarna”. 

 Prezenta se realizeaza in maniera interactiva. Copiii sunt solicitati, dupa ce si-au auzit numele, 
sa se regaseasca pe panou si sa-si puna fulgul in dreptul sau. De asemenea copiii sunt solicitati sa 
stabileasca si absentii zilei. 

Calendarul naturii  
„Vremea sa o studiem 
Si-n calendar sa notam,  
De e soare sau ninsoare 
Si putem merge la plimbare.”, ocazie cu care vor veni la panou doi copii care vor prezenta 

schimbarile care au loc in natura in anotimpul de iarna, prin jocul de rol „meteo”. 
 
Activitatea de grup 

 Se realizează cu ajutorul versurilor: 
 
În fiecare dimineaţă 
S-avem gândul bun pe faţă (îşi trec palmele pe faţă) 
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Către soare să privim (ridică mâinile deasupra capului şi privesc în sus) 
Iubire să dăruim (îşi strâng măinile la piept) 
De gândul rău să ne ferim (alungă gândul rău cu mâinile) 
S-adunăm doar bucurie (strâng mâinile spre piept) 
Şi-n lume s-o răspândim (desfac mâinile în faţă) 
Şi-atunci orişice copil 
În fiecare dimineaţă 
Are gândul bun pe faţă. (trec mâinile spre faţă) 
Dupa incheierea acesteia, ii anunt pe copii „Dragi copii, fiti pregatiti/Pe musafir sa-l primiti. 

Apare o fetita costumata in Zana iarna. 
– „Cine esti, vrei sa ne spui, mie si acestor copii?” 
 
„– Iarna sunt şi am venit  
Cu steluţe-n frunte 
Eu zăpadă-am presărat 
Sus în vârf de munte. 
Florile le-am învelit  
Cu albă plăpumioară 
Gerul rece a sosit 
Vai, ce frig e-afară.” 
 
Port o discutie referitoare la motivul sosirii, si aflam ca s-a ratacit si ca trebuie sa ajunga in 

curand la castelul zapezii. Pentru a ajunge ea are de trecut mai multe probe, si ne roaga sa o ajutam 
deoarece singura nu se descurca, prilej cu care se va intui materialul de lucru (harta ce ne ajuta sa 
descifram drumul catre castel). 

Deoarece captarea atentiei a fost reusita, propun copiilor sa desfasuram jocul didactic „Cine stie 
castiga?” 

Copiii vor forma doua echipe, in functie de jetonul ales (oameni de zapada si fulgi), se vor 
explica sarcinile si regulile jocului pe intelesul copiilor, se realizeaza jocul de proba dupa care se 
trece la executarea proriu-zisa a acestuia. 

Dupa finalizarea jocului, copiii pot descoperi celelalte surprize existente la sectoarele de lucru, 
nu inainte de a canta un cantecel indragit de ei. 

 
La sectorul ARTA copii vor identifica materialele primite, si cu ajutorul legendei vor lipi tot 

atatea elemente cat arata cifra, realizand tabloul de iarna .  
 
La sectorul STIINTA copiii au ca sarcini: 
Sa formeze grupe de obiecte de acelasi fel; 
Sa uneasca printr-o linie fiecare multime cu cifra corespunzatoare; 
Sa deseneze in casetele rosii tot atatea cercuri cate elemente are fiecare multime. 
Sa formeze perechi intre elementele celor doua multimi, apoi numara cate perechi s-au format 

si aplica in caseta jetonul cu cifra corespunzatoare. 
Sa conduca schiorul la cabana, aplicand in casete jetoanele cu cifre in sir crescator . 
 
La sectorul CONSTRUCTII, copii au ca sarcini:  
Sa construiasca brazi, castelul Zanei Iarna din piese lego; 
Sa constriuiasca oameni de zapada cu ajutorul tintelor; 
Să colaboreze în realizarea construcţiilor; 
Să analizeze propriile lucrări şi pe cele ale colegilor. 
 
FINALITATEA ZILEI se realizeaza prin expozitia cu lucrari atat de la sectorul ARTA cat si 

din sectorul STIINTA. 



21

 
DEMERSUL DIDACTIC 

SECVENTE 
DIDACTICE 

CONTINUTUL 
STIINTIFIC  

STRATEGII 
DIDACTICE  

EVALUARE 
 

1.Momentul 
organizatoric 

Crearea conditiilor optime necesare 
stabilirii climatului afectiv-educativ al 
activitatii; 
pregatirea materialului didactic 
necesar 

  

 2.Captarea atentiei Se va realiza prin intermediul 
elementului ludic – personajul „Zana 
iarna” 

Conversatia  
expunerea 

 

3.Anuntarea temei si 
a obiectivelor 

Se anunta titlul jocului ”Cine stie 
castiga” si a obiectivelor urmarite prin 
joc in termeni foarte clari, precisi.  

explicatia  
 
 
frontal 

 
4.Dirijarea invatarii  

 
Se explica si demonstreaza jocul. 
 
 VARIANTA 1 
Copii se impart in doua echipe. 
Se efectueaza jocul de proba  
Prin intermediul versurilor, solicit 
copiii sa numere crescator/ descresca-
tor in concentrul 1-5 
“Zana iarna, ce pacat,  
-S-a-ncurcat la numarat. 
Hai, ajut-o daca stii 
Si o surpriza vei primi. 
 
Prin intermediul versurilor:  
„Zarul se roteste sa vedem la ce copil 
se opreste”, copilul numit formeaza 
sirul numeric crescator, in limitele 1-5, 
verbalizand actiunea efectuata. 
 
Se descopera sirul numeric 
descrescator, fiind incorect realizat 
sarcina copiilor constand, in a 
identifica si repara greseala atat din 
cadrul cifrelor cat si a grupelor de 
obiecte. 
VARIANTA II 
Se verifica apoi vecinii numerelor 
„Unu, doi, trei, care sunt vecinii mei, ” 
copilul numit va aseza jetonul cu cifra 
corespunzatoare la locul potrivit 
verbalizand actiunea. 
Se rezolva a doua sarcina a piramidei. 
 
 
 

Expunerea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercitiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
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 VARIANTA III 
Se verifica numeralul ordinal  
Copiii inchid ochii, de pe tabla 
magnetica vor disparea cateva 
elemente, deschid ochii la semnal si 
vor descoperi al catelea element 
lipseste, asezandu-l la locul potrivit . 
Se rezolva a treia sarcina a piramidei 
COMPLICAREA JOCULUI 
Se prezinta pentru fiecare echipa cate 
doua problema ilustrate, pe care copiii 
trebuie sa le rezolve. 
Se rezolva a patra sarcina a piramidei. 

Expunere 
exercitiul 

 
 
 
 
 
Frontal  

4.Obtinerea 
performantei si 
asigurarea 
conexiunii inverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Incheierea 
activitatii 

Se realizeaza in cadrul sectorului 
STIINTA, dar si a celorlalte sectoare. 
Ocazie cu care se prezinta materialele 
si sarcinile de lucru din cadrul 
centrelor de activitate descoperite in 
castelul din varful piramidei. 
La sectorul ARTA copii vor identifica 
materialele primite, si cu ajutorul 
legendei vor lipi tot atatea elemente 
cat indica cifra, realizand astfel tabloul 
de iarna. 
Le voi explica si demonstra modul de 
lucru. 
Voi cere copiilor sa exerseze cateva 
exercitii de incalzire a muschilor mici 
ai mainii. („Eu am zece degetele”) 
Supraveghez modul in care copiii 
realizeaza lucrarile si intervin ori de 
cate ori este necesar. 
La sectorul CONSTRUCTII, vor 
construi din piese lego brazi si castelul 
iernii, iar din tinte – omul de zapada.  
 
Se va realiza prin jocul distractiv 
„Sotron” si printr-un concurs de 
ghicitori. Toti copiii vor primii 
diplome. 

Explicatia 
exercitiul 

 
 
 
 
 
Pe grupe,  
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
JOC „LUMEA GÂZELOR” 

 
Profesor pentru învățământul preșcolar Elena Liliana Săcuiu  

Grădinița nr. 1 cu program normal Predeal 
 
NIVELUL: I 
GRUPA: Mijlocie 
EDUCATOARE: Prof. Săcuiu Elena Liliana 
 
TEMA DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă? ” 
TEMA PROIECTULUI TEMATIC:  Vine, vine primăvara 
SUBTEMA PROIECTULUI TEMATIC: Din lumea celor care nu cuvântă 
TEMA ZILEI: „Cu gâzele la bal” 
 
I. A.D.P. (ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ) 

 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  
1.      Salutul 
2.      Împartășirea cu ceilalți.  
3.      Activitatea de grup – JOC „Lumea gâzelor!”      
4.      Noutățile zilei. 
       
RUTINE: „Sunt o gâză harnică!” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) 
 
TRANZIŢII:  

„Pentru bal ne aranjăm, 
Cu buburuza/ albina/ fluturele zburăm 

Spre baie cu toţii pornim 
Pe flori roşii / galbene / albastre acum păşim!” 

 
JOC „Lumea gâzelor  !”   

    
Modalitate de organizare:  
Copiii stau unul lângă altul, în cerc, cu fața spre interior (în picioare sau pe scăunele). Ei sunt 
costumati în albină, buburuză, fluture/ sau au medalioane cu gâza respectivă. În fața lor, pe covor 
sunt flori de diferite culori (roșii, galbene , albastre) 
 
Scop:   exersarea abilităților de comunicare  

dezvoltarea empatiei 
Obiective:  
- să asocieze insectei o culoare reprezentativă  
- să comunice colegului, momentul zborului  
- să mențină un contact vizual cu colegul căruia se adresează 
- să  meargă, imitand zborul, către floarea corespunzătoare 
- să recite, clar și expresiv, versurile scrise în scrisoarea Zanei Primavara 
- să dovedească spirit de fair-play 
 

Mod de desfășurare:  
Etapa I: Fiecare copil , pe rand, i se adresează colegului din dreapta, precizand gâza și culoarea 
reprezentativă.  
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De exemplu: Albinuța harnică/Are floarea galbenă; buburuza  călatoare/Are, rosia floare; Fluturașul 
mititel/ Albarstă  are el.  

Etapa II: Primul copil /gâza , anunță colegul din dreapta,  startul pentru zbor. 

Modalitatea de anunțare, are la bază recitarea versurilor:  
 

Buburuză/ albină/ fluture zboară 
Spre floarea ta porneste, 

Pe flori roşii / galbene / albastre acum păşeşte! 
 
Preșcolarii, anunțați, identifică floarea de culoare reprezentativă insectei lor, desfac brațele, imitând 
zborul și se deplasează pe flori până la floarea aleasă de ei. Ultimul copil, va fi îndrumat de catre 
educatoare. 
 

Jocul se finalizează cântând „Zum, zum ,zum gâzulița mea/ Noi zburăm din floare-n , floare/ Și 
ne bucurăm de soare”, atunci cand toti copiii au ajuns pe floarea lor. 
Educatoarea va lauda comportamentele adecvate si acceptabile. 
Elemente de joc: flori roșii/albastre/ galbene -surpriza, suspansul, aplauzele,mişcarea organizată- 
mimarea unor acțiuni (zborul). 

Valențe formative:  
  Întărirea coeziunii grupului 
  Petrecerea timpului liber împreună 
 Accentuarea cooperării, includerii si participării. 
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SPAȚIUL EDUCAȚIONAL DIN GRĂDINIȚĂ 
 
 

Educatoare Mădălina Pisică  
Grădinița Nr. 231 București 

 
 

Mediul educațional trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune.  
Una dintre condiţiile esenţiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, interesele şi 

dezvoltarea lui globală se referǎ la crearea unui mediu educaţional adecvat, care sǎ permitǎ 
dezvoltarea liberǎ a copilului si sǎ punǎ în evidenţǎ dimensiunea interculturalǎ şi pe cea a 
incluziunii sociale.  

Prin felul în care este amenajată, ea oferă copilului ocazii să se simtă bine în intimitatea lui, 
stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare prin descoperire şi explorare. Sala de grupă îi 
vorbeşte copilului prin ceea ce oferă ca posibilitate de acţiune şi experienţă. Aflat în faţa mai multor 
posibilităţi, copilul este invitat să aleagă ceea ce i se potriveşte, să decidă. 

Care sunt caracteristicile unei clase care ar putea să-l convingă pe sfiosul copil să facă primii 
pași? Poate un spațiu larg, luminous, curat, unde domină culorile vesele, calde, îmbinate armonios, 
un spațiu delimitat, dând impresia mai multor universuri ce așteaptă să fie descoperite, cu mobilier 
adecvat vârstei, cu o varietate de materiale și jucării la îndemâna copiilor.  

Pentru a răspunde cerinţelor de dezvoltare a copiilor în toate domeniile, în scopul oferirii unor 
experienţe de învăţare cât mai diverse, spaţiul sǎlii de grupǎ va fi organizat pe centre de activitate, 
care integrează diferite domenii de cunoaştere şi experienţe de învăţare: Bibiliotecă, Joc de rol, 
Construcții, Artă, Știință, Nisip și apă. Organizarea acestor centre se va face ţinând cont de resursele 
materiale, de spaţiu şi de nivelul de vârstă al copiilor. În funcţie de spaţiul disponibil, sectorizarea 
sălii de grupă poate cuprinde toate centrele sau cel puţin două dintre ele în care cadrul didactic 
pregăteşte zilnic „oferta” pentru copii, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să aleagă locul de 
învăţare şi joc, în funcţie de disponibilitate şi nevoi. Materialele care se vor regăsi zilnic în 
zonele/centrele/colţurile deschise nu trebuie să fie aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu 
tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare. Pentru etapa jocurilor şi a activităţilor 
alese desfăşurate în curte, o atenţie specială va fi acordată atât organizării şi amenajării curţii de joc, 
cât şi siguranţei pe care o oferă copiilor spaţiul respectiv şi dotările existente. 

În centrul de activitate  Artă vom desfǎşura activitǎţi de desen, picturǎ, modelaj, activitǎţi 
practice. Îl vom stabili într-un loc luminos al clasei, cu posibilitǎţi de depozitare a materialelor 
necesare, dar si de expunerea lucrǎrilor realizate. Putem afişa planşe model, reproduceri şi albume 
de artǎ, diplome obţinute de preşcolari la diferite concursuri. 

Materialele de lucru trebuie sǎ fie suficiente, de bunǎ calitate, aşezate la îndemâna copiilor, sǎ 
nu fie periculoase (foarfece cu vârf ascuţit), acuarelele şi pasta de modelat sǎ nu fie toxice. Este 
bine sǎ existe sorţuleţe, halate, pentru a nu-şi pǎta hǎinuţele şi totodata se creează o atmosferǎ de 
“atelier”. În acest centru copiii pot combina tehnici specifice artei plastice cu cele ale activităţii 
practice. Ii îndrumǎm cu privire la tehnicile de lucru, le sugerǎm teme, dar nu impunem modele. 
Astfel, pot picta, apoi pot decupa formele pictate ; pot decupa forme pe care le aşează pe suport, 
stropesc suportul cu ajutorul unei periuţe imbibatǎ în tempera, iar când ridicǎ formele decupate 
rezultǎ o lucrare deosebitǎ ; pot picta modelajele obţinute din cocǎ ; pot rupe/ decupa hârtie de ziar, 
o lipesc, conturează formele cu cearǎ, apoi pictează toatǎ suprafaţa ; pot ataşa castanelor, ghindelor 
elemente din plastilinǎ, obţinând diverse figurine; pot obţine siluete de animale sau orice alte forme 
plastice prin amprente de culoare ale frunzelor, palmelor, etc. 

Lucrǎrile pot fi individuale, dar pot fi şi produsele unor grupuri de copii, caz în care se 
evidenţiazǎ colaborarea, comunicarea prin intermediul culorilor şi al simbolurilor grafice şi au un 
efect puternic asupra închegării comunităţii de învăţare. 
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Educatoarea poate influenţa procesul de creaţie al copiilor prin atenţia acordatǎ şi prin 
comentarii despre culorile folosite, instrumentele de lucru întrebuinţate, liniile trasate, formele 
obţinute, modul în care s-a folosit spaţiul suportului de lucru. 

Spaţiul de expunere a lucrărilor trebuie sǎ fie într-un loc vizibil şi nu foarte aglomerat. Vom 
schimba lucrările destul de des, având grijǎ ca fiecare copil sǎ fie apreciat, ştiut fiind faptul cǎ prin 
expunerea lucrărilor susţinem procesul de creaţie şi rǎsplǎtim efortul copiilor. Un aspect de mare 
importanţǎ este formarea la copii a deprinderilor de a face ordine la locul unde lucrează. Pentru 
aceasta, trebuie sǎ le asigurăm timpul şi materialele necesare, iar exemplul personal este foarte 
important. 

La centrul „Bibliotecă” se exersează îndeosebi limbajul, contactul cu mesajul scris în diversele 
sale forme (imagini, simboluri, cuvinte), dar şi deprinderi de exprimare în scris. O cerinţǎ 
importantǎ este aceea de a deprinde copiii sǎ utilizeze cu grijǎ materialele puse la dispoziţie, de a li 
se cultiva sentimente de preţuire faţǎ de carte şi de autorul acesteia. La grupele mari/pregătitoare, 
copiii pot scrie etichete, completează fişe de lecturǎ, pot scrie poezii scurte, pot ilustra paginile pe 
care le pot capsa pentru a realiza cărticele. Efortul personal îi face sǎ preţuiască şi mai mult cărţile. 

Este necesar sǎ se schimbe periodic cărţile din bibliotecǎ, sǎ mergem cât mai des în acest 
centru, sǎ stăm lângă copii, sǎ le citim, sǎ răsfoim împreunǎ cărţi. Dacǎ educatoarele manifestǎ 
plăcere pentru lecturǎ şi copiii vor dovedi interes sporit pentru bibliotecǎ. Tot aici se vor desfăşura 
unele jocuri-dramatizări, aceasta urmând în mod firesc lecturii, repovestirilor. Cu ajutorul câtorva 
măşti, ecusoane reprezentând diferite personaje sau costume simple (pelerine divers colorate), copiii 
pot interpreta roluri din basmele şi poveştile îndrăgite. 

 
„Științe” este centrul în care se desfăşoară activităţi din aria experienţială Ştiinţe (cunoaşterea 

mediului, activităţi matematice, educaţie ecologicǎ), unde copiii experimentează, descoperă, 
explorează şi comunicǎ pe baza celor observate. Scopul acestora este dezvoltarea capacităţilor de 
cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător şi de rezolvare a situaţiilor problematice cu care se 
confruntǎ în viaţa de zi cu zi şi mai apoi la şcoalǎ. Aici încurajăm dezvoltarea gândirii logice 
(relaţiile cauzale, relaţiile spaţiale, temporale) şi a operaţiilor prematematice (grupare, seriere, 
ordonare, comparare, clasificare, măsurare etc.). 

În acest centru de activitate dezvoltǎm abilitǎţi de învăţare independentǎ. Copiii învaţă să aibǎ 
inţiativǎ şi sunt stimulaţi să fie curioşi. Trebuie sǎ stimulǎm cooperarea şi învăţarea activǎ, deoarece 
oamenii învaţǎ cel mai bine lucrând. Copiii care învaţă prin cooperare, învaţă sǎ lucreze cu ceilalţi. 
Capacitatea de cooperare este cunoscutǎ din ce în ce mai mult ca o necesitate, atât pentru rezultatele 
bune în învăţare, dar şi mai târziu, facilitându-se relaţionarea pozitivǎ. Spaţiul destinat acestor 
activităţi este prevăzut cu etajere pentru expunerea diverselor materiale. Acestea se expun pe rând, 
pentru a nu se produce aglomerare, iar prin schimbarea periodicǎ se stârneşte interesul copiilor 
pentru a le explora. 

Centrul de activitate destinat Construcţiilor este unul dintre cele mai frecventate de copii, de 
aceea trebuie plasat lângă alte centre active. Trebuie sǎ oferim spaţiu suficient de plasare a 
construcţiilor de mişcare şi de depozitare a jocurilor. Construind, copilul îşi dezvoltă gândirea prin 
relaţiile cauzale şi spaţiale pe care le stabileşte între obiecte şi rezolvarea unor situaţii pe care le 
întâmpină în realizarea construcţiei. Se dezvoltǎ în domeniul socio-emoţional, prin folosirea în 
comun a cuburilor, prin atitudinea de negociere; în planul dezvoltării fizice prin dezvoltarea 
musculaturii, coordonarea ochi-mânǎ şi în domeniul limbajului prin comunicarea de idei, descrierea 
construcţiilor, numind, etichetând unele construcţii etc. . 

Este o zona preferatǎ de băieţi, dar trebuie stimulate şi fetele sǎ participe pentru importanţa pe 
care o au jocurile de construcţii în dezvoltarea tuturor copiilor. Materialele puse în acest centru nu 
trebuie sǎ fie foarte numeroase, cel puţin pentru început, aşa încât sǎ poatǎ fi strânse cu locurile 
stabilite împreună. Este bine sǎ aşezǎm pe perete, la nivelul privirii copiilor, imagini sugestive, care 
sǎ le stimuleze jocul (blocuri, clădiri, sate, oraşe, ferme, etc.). 



27

În cadrul jocurilor de construcţii putem solicita copiilor sǎ folosească numai piese mari/roşii/de 
formele cerute sau sǎ adune câte trei cuburi deodată, sǎ le aşeze unul lângă altul, unul peste celǎlalt, 
apelând la cunoştinţe despre formǎ, mărime, culoare, poziţii spaţiale, numeraţie. 

Este important ca noi, educatoarele, sǎ apreciem construcţiile, sǎ le expunem şi sǎ fie păstrate 
pentru o vreme, sǎ fie fotografiate şi chiar premiate, deoarece produsele rezultate în acest sector nu 
pot fi păstrate pentru foarte mult timp. 

Colţul Cǎsuţei (sau Joc de rol) reprezintǎ o cǎsuţǎ în miniaturǎ, pe care o putem amenaja în 
diferite forme (din lemn, delimitate prin pereţi din pânzǎ), în funcţie de spaţiul clasei. 

Jocurile desfăşurate aici dezvoltǎ în special domeniul socio-afectiv al limbajului şi al 
comunicării, al sǎnǎtǎţii şi igienei personale, dar şi cel senzorial. Este centrul preferat de fetiţe , dar 
este bine sǎ fie cooptaţi şi băieţi, sugerându-le roluri pe care le vor îndeplini când vor fi adulţi. Aici 
este îndeosebi spaţiul jocurilor simbolice. În astfel de jocuri copiii învaţǎ despre ei, despre familie, 
despre societate, construindu-se astfel conduite sociale de apartenenţǎ la grup, de 

colaborare, de disciplinǎ în grup, de ascultarea opiniilor altora, de toleranţǎ. Acest gen de jocuri 
îi pregǎteşte sǎ fie adulţi în multiplele roluri pe care le au adulţii (gospodine, pǎrinţi, salariaţi).  

 
Centrul Jocurilor de masǎ este preferat atât de băieţi cât şi de fetiţe prin diversitatea 

materialelor folosite şi care le dezvoltǎ în domeniul afectiv, fizic, cognitiv şi al limbajului şi 
comunicării, astfel: coordonarea ochi-mânǎ, musculatura micǎ, capacitatea de discriminare vizualǎ, 
deprinderi de îmbinare, triere, aşezare în ordine, clasificare, numărare, punere în corespondenţǎ, 
percepţiile despre culoare, mărime, formǎ,  capacitatea de a rezolva situaţii problematice, 
perseverenţa şi sentimentul de bucurie la finalizarea unei sarcini, coperarea în realizarea unor 
produse colective 

Materialele trebuie pǎstrate în ordine, în cutii – coşuleţe speciale, etichetate, puse la loc vizibil, 
aşa încât copiii sǎ şi le poatǎ alege în funcţie de tema aleasǎ sau propusǎ . La sfârşitul jocului copiii 
işi vor expune lucrǎrile sau vor depozita piesele, dupǎ cum este cazul. Şi aici se recomandǎ 
imortalizarea aspectelor demne de apreciat. Ca şi în cazul celorlalte centre de activitate, trebuie sǎ 
observǎm copiii în timp ce se joacǎ, deoarece jocurile copiilor în acest spaţiu pot furniza informaţii 
valoroase despre aceştia şi astfel educatoarea poate interveni în ameliorarea unor probleme care 
apar. 

Când gândim amenajarea spaţiului educaţional, trebuie sǎ rezervăm un loc pentru centrul 
tematic (reprezentat imagistic sau chiar cu mesaje scrise). Acesta poate fi plasat la intrarea în clasǎ, 
pentru a putea fi văzut atât de copii, cât şi de părinţi. Putem amenaja un panou, o etajeră, o măsuţă 
şi vom expune elemente ce sugerează tema de studiu şi care urmează a fi completate de cǎtre copii, 
părinţi pe tot parcursul abordării acesteia. 

În sala de grupă se poate amenaja și un colț numit “În lumea poveștilor”, unde în fiecare 
săptămână copiii pot descoperi planșe cu o altă poveste, trezindu-le curiozitatea și dorința de a afla 
povestea. 

Gândind creator, putem gǎsi multe idei pentru ca materialele amplasate în zonele amenajate sǎ 
stimuleze şi sǎ amplifice procesul de învăţare. 
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NECESITATEA CUNOAȘTERII PSIHOLOGICE A ELEVULUI  
DE CLASĂ PREGĂTITOARE 

 
 

Institutor Alina Frățilă  
Liceul Teoretic Șerban-Vodă, Slănic – Prahova 

 
 

Trecerea elevului de la gradiniță la școala are o semnificație importantă asupra evoluției 
educaționale pe termen mediu și lung.  

Cadrul didactic ce va preda la clasa pregătitoare trebuie să îndeplinească diverse roluri ținând 
cont de particularitățile psihgopedagogice ale elevului de 6 ani. El trebuie să aibe rol de stimulator, 
facilitator, mediator și partener în actul educativ. Trebuie să se țină cont de faptul că activitatea 
intelectuală a elevului de clasa pregătitoare este preponderent perceptiv-vizuala și auditivă, 
secondată de o activitate tactilo-motorie. Gândirea elevului este concret-intuitivă astfel cadrul 
didactic trebuie să creeze premisele unei situații de învățare unde acțiunile directe sș fie înlocuite de 
simboluri.  

Pentru elevi, sunt mai importante deosebirile decât asemănările dintre diferite obiecte deoarece 
ei percep lucrurile global. Astfel ei acordă o importanță deosebită lungimii rândurilor, mărimii 
cifrelor, elementelor de legătură, aspectului literelor. Imaginația copilului de 6 ani este foarte variată 
și bogată iar aceasta este stimulată de joc, de diversele activități liber-creative. In timpul jocului se 
imbină imaginația creatoare cu cea reproductivă. Cadrul didactic poate dezvolta creativitatea 
elevilor de clasă pregătitoare prin diferite activități: 

- propunerea de sarcini noi 
- demonstrarea de combinații în diferite acțiuni 
- valorificarea jocului ce nu utilizează verbalizarea 
- încurajarea elevilor de a pune în practică cunoștințele învățate. 
Clasa pregătitoare deține un rol important în formarea și dezvoltarea limbajului. Acum, elevii 

de 6 ani sunt interesați de basme, povești, personaje, toate adecvate vârstei. La varsta de 6 ani, 
elevul se interiorizează, comunică cu cei mici și cu adultii, îi place să vorbească despre el. Totuși 
trecerea de la grădiniță la școală este percepută de elev ca un eveniment stresant ce îi poate afecta 
activitatea emoțională. Acum el trebuie să se supună autorității învățătorului, să respecte reguli și 
cerințe ale mediului școlar. Scopul clasei pregătitoare este tocmai acela al depașirii evenimentului 
stresant și pregătirea acestuia pentru schimbările ce survin prin încadrarea în alt mediu scolar. 
Cadrul didactic deține rolul încurajării copilului pentru inițierea și întreținerea relațiilor sociale, îl 
ajută să-și exprime sentimentele, trăirile. Tot cadrul didactic trebuie să țină cont că fiecare elev are 
un nivel unic de dezvoltare, un ritm unic de învățare și trebuie să-i satisfacă curiozitățile. Elevului 
trebuie să i se acorde respect pentru persoana sa și pentu munca depusă. 

Se recomandă cadrelor didactice ce predau la clasa pregătitoare: 
- să discute cu elevii despre interesele lor, ce iși doresc, ce opinii au; 
- jocurile didactice sî fie cat mai inventive, sî aduca informații noi; 
- să pună întrebări elevilor pentru a le stârni interesul, curiozitatea; 
- să aibe un parteneriat trainic cu familia; 
- să ofere prilej elevilor de a-și alege singuri activitățile; 
- să pună cât mai multe materiale didactice la dispoziția elevilor. 
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EDUCAREA ŞI ANTRENAREA COMPETENŢELOR SOCIALE ŞI 
EMOŢIONALE ÎN RÂNDUL ÎNVĂŢĂTORILOR 

 
Prof. înv. primar Mioara Irimia 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza” Tecuci 
 

Abilităţile sociale sunt acelea care facilitează interacţiunile de grup. Pornind de la abilitatea 
socială, se poate dezvolta competenţa socială definită drept caracteristica persoanelor capabile să 
producă o influenţă socială dezirabilă asupra altor persoane . Competenţele sociale pot fi evaluate 
obiectiv, dezvoltate prin antrenament şi includ: asertivitatea, gratificaţia şi sprijinul, comunicarea 
nonverbală, comunicarea verbală, empatia, cooperarea şi atenţia acordată celorlaţi, cunoaşterea şi 
rezolvarea problemelor, respectiv prezentarea de sine. 

Competenţa socială semnifică abilitatea unei persoane de a-şi stăpâni propriile emoţii, de a 
evita lamentarea şi de a fi capabilă să-şi argumenteze ideile, arta de a asculta, de a rezolva 
conflictele şi de a coopera .Pentru ca o persoană să manifeste puterea interpersonală, trebuie să 
deţină autocontrolul şi să dispună de capacitatea de a învinge anxietatea şi stresul. Competenţa 
socială este o dimensiune a inteligenţei emoţionale. Ingredientele active care compun această formă 
de manifestare a inteligenţei sunt: încrederea în sine, autocontrolul, motivaţia, empatia, stabilirea şi 
dirijarea relaţiilor interumane. 

Competenţele sociale ale unei persoane sunt în relaţie directă cu unele caracteristici (predispoziţii) 
ale personalităţii sale. Astfel, persoanele extraverte utilizează anumite tehnici verbale, care sunt 
eficace. Acestea aprobă, complimentează, pun întrebări, găsesc puncte comune, spun oamenilor pe 
nume, vorbesc despre lucruri agreabile şi au simţul umorului dezvoltat . De asemenea, persoanele 
extraverte sunt mai cooperante şi mai asertive, zâmbesc şi privesc mai mult, reduc distanţa faţă de 
interlocutor. La rândul lui, factorul Nevrotism (care se referă la instabilitatea în planul funcţionării 
emoţionale) se asociază cu anxietatea socială, absenţa încrederii în sine, jena legată de conştiinţa de 
sine corespunzând absenţei competeneţelor sociale . În general, persoanele care suferă de anxietate 
socială sunt mai puţin competente în planul relaţiilor sociale, întrucât vorbesc şi zâmbesc mai puţin, 
se exprimă mai greu şi se agită mult, evită situaţiile sociale, mai ales pe cele care le creează 
dificultăţi (de exemplu recepţii sau întâlniri cu străinii) şi sunt mai puţin asertive aşteptîndu-se ca 
propriile lor manifestări sociale să aibă urmări negative.  

Competenţele sociale de care dispune o persoană contribuie la întreţinerea stării de sănătate în 
planul funcţionării fizice şi psiho-emoţionale, la creşterea popularităţii în grupul social din care face 
parte, în cel profesional sau în comunitate, la creşterea eficienţei în relaţiile interpersonale şi la 
obţinerea unui nivel ridicat al performanţelor în plan profesional. La locul de muncă, competenţe 
sociale au efecte pozitive asupra ratei absenteismului de la programul de lucru, nivelului satisfacţiei 
faţă de munca prestată, precum şi asupra intenţiei angajaţilor de a demisiona . Competenţele sociale 
sunt deosebit de importante în munca cadrelor didactice. Persoanele care excelează în aceste abilităţi 
se descurcă bine în tot ceea ce înseamnă interacţiunea pozitivă cu ceilalţi. O persoană care dispune 
de toate aceste abilităţi va reuşi să comunice eficient cu alte persoane (soţ/soţie, colegi de muncă, 
şefi direcţi, prieteni etc.), să-şi construiască o reţea socială puternică şi stabilă în timp, să aibă 
succes în diferite domenii ale vieţii personale (viaţa de familie, viaţa profesională), va fi optimistă şi 
satisfăcută faţă de propria viaţă, în general.  

Evaluarea şi educarea competenţelor sociale ale unei persoane necesită identificarea şi 
cultivarea propriului potenţial emoţional (înţelegerea, exprimarea şi controlul emoţiilor în relaţiile 
cu ceilalţi, respectiv utilizarea acestora în rezolvarea problemelor cotidiene). Dezideratul la care ne-
am referit este foarte important pentru profesioniştii din domeniul serviciilor educaţionale publice 
sau private (educatori, învăţători, profesori), întrucât lucrul cu grupurile de copii sau adolescenţi 
presupune să le înţelegem gândurile, reacţiile emoţionale şi pe cele afective mai complexe (de 
exemplu, sentimentele), atitudinile, acţiunile şi comportamentele, precum şi motivaţiile care stau la 
baza acestora.  
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Corelarea acestora permite învăţătorului să ofere beneficiarilor serviciilor educaţionale sugestii 
valoroase pentru rezolvarea favorabilă a problemelor pe care le întâmpină şi realizarea achiziţiilor 
informaţionale şi operaţionale dorite. Însă, pentru aceasta, învăţătorul are nevoie să se cunoască 
foarte bine pe el însuşi, deoarece potenţialul de care dispune (în funcţia sa de organizator al 
activităţii de predare-învăţare şi de partener în procesul instructiv-formativ) reprezintă una dintre 
resursele care asigură schimbarea în rândul educaţilor. 

În cadrul programelor de formare profesională (cum sunt cele oferite prin colegiul universitar 
de institutori-educatori-învăţători sau prin programul de pregătire universitară în domeniul 
pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar), precum şi a celor de formare continuă şi 
perfecţionare a învăţătorilor, trebuie să se pună din ce în ce mai mult accentul pe domenii, precum: 
comunicarea asertivă, prezentarea de sine, gestionarea conflictelor şi a situaţiilor de criză (inerente 
activităţii didactice), dezvoltarea abilităţii empatice şi a celei referitoare la ascultarea activă – într-
un cuvânt, dezvoltarea personală. 

Chiar dacă disciplinele aferente domeniilor pe care le-am enumerat sunt prezente, mai mult sau 
mai puţin explicit (şi de sine stătător) în planurile de învăţământ sau de formare, numărul şi calitatea 
unora dintre acestea nu acoperă nevoile reale şi nici importanţa pe care dezvoltarea personală o are 
în devenirea unui învăţător. De aceea, accentuăm asupra importanţei introducerii cu titlul de 
disciplină obligatorie, în cadrul programelor de formare de bază a învăţătorilor, precum şi a celor 
de formare continuă, a unor discipline care să aibă un pronunţat caracter practic. Ne referim la 
discipline care să conducă la achiziţia unor competenţe transversale, precum: intervenţia în situaţii 
de criză şi managementul situaţiilor conflictuale, comunicarea în relaţia învăţător-elev sau învăţător-
părinţi, autocunoaşterea şi autoreglarea propriilor comportamente, dezvoltarea abilităţilor 
(competenţelor) sociale, identificarea şi cultivarea propriului potenţial emoţional etc. Toate aceste 
activităţi formative trebuie proiectate şi realizate de către profesionişti cu experienţă practică în 
domenii, precum: medierea şi gestionarea conflictelor interpersonale şi/sau organizaţionale, 
leadership, dezvoltare personală etc. 

Instituirea obligativităţii ca programele de formare profesională a învăţătorilor (sub toate 
formele în care sunt organizate în prezent), precum şi cele destinate formării continue şi 
perfecţionării să includă cel puţin un an de aplicaţii practice în domeniul dezvoltării personale va 
contribui la sporirea caracterului aplicativ al formării profesionale de bază şi la selectarea mai 
rafinată (în baza unor competenţe reale) a tinerilor – viitori învăţători care vor contribui în mod real 
la educaţia tinerelor generaţii şi, prin aceasta, la progresul societăţii româneşti. 

Intervenţia în vederea antrenamentului competenţelor sociale şi emoţionale în rândul 
învăţătorilor ar putea să includă următorii paşi: 
 Evaluarea gradului de dezvoltare a competenţelor sociale (asertivitate, comunicare verbală şi 

nonverbală, empatie şi cooperare, gratificaţie şi sprijin, prezentarea de sine, rezolvarea 
problemelor etc.), precum şi a celor emoţionale (identificarea, analiza şi înţelegerea propriilor 
emoţii, precum şi a emoţiilor şi sentimentelor exprimate de alte persoane; exprimarea emoţiilor 
şi a sentimentelor în diverse contexte interpersonale; controlul propriilor emoţii; utilizarea 
emoţiilor în rezolvarea diverselor situaţii problematice). În acest sens, pot fi utilizate o serie de 
probe standardizate (chestionare, inventare sau scale), probe situaţionale sau jocuri de rol.  

 Stabilirea punctelor tari (resurse personale care pot fi utilizate) şi a punctelor slabe (caracteristici 
personale utile, însă slab evidenţiate care trebuie antrenate sau caracteristici personale 
disfuncţionale care trebuie schimbate). În vederea parcurgerii acestui pas, se poate apela la 
clasica analiză SWOT: puncte tari – puncte slabe – oportunităţi – ameninţări (dificultăţi).  

 Parcurgerea unor programe construite special pentru antrenarea competenţelor sociale şi pentru 
educarea potenţialului emoţional.  
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MĂSURI PENTRU CONTROLUL STRESULUI OCUPAŢIONAL ÎN 
RÂNDUL ÎNVĂŢĂTORILOR 

 
Prof. înv. primar Mioara Irimia  

Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Tecuci 
 

Studiile privitoare la stresul ocupational în rândul educatorilor, învăţătorilor şi al profesorilor 
(care activează atât în sistemul de învăţământ public, de masă, cât şi în cel special) au trezit un 
interes deosebit din partea cercetătorilor în domenii, precum: psihologia organizaţională şi 
industrială, psihologia muncii, psihologia clinică, psihologia educaţională etc. Rezultatele 
cercetărilor, care reflectă realitatea din teren, justifică necesitatea diagnosticării şi evaluării 
simptomelor supărătoare de epuizare emoţională, oboseală psihică, depresie, anxietate, insatisfacţie 
faţă de muncă etc., precum şi a cauzelor şi factorilor care le favorizează, care ţin de solicitările 
stresante din mediul organizaţional al şcolii şi de dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea 
instructiv-educativă. Evaluarea este primul pas al efortului de elaborare şi implementare a 
programelor de intervenţie orientate către prevenirea acestor manifestări şi a consecinţelor negative 
pe care le au. 

Stresul prelungit pe care îl resimt mulţi dintre învăţători (mai ales, în condiţiile penuriei de 
resurse necesare desfăşurării optime a procesului educaţional, al insecurităţii locului de muncă sau 
al problemelor salariale) îi conduce către ,,abandonul psihologic” al muncii didactice de calitate, 
dezangajamentul faţă de şcoală şi elevi. Unii dintre dascăli depun eforturi deosebite, în ciuda 
dificultăţilor, dar rămân vulnerabili şi ajung la o prestaţie didactică de calitate slabă. Primii care 
resimt disfuncţionalităţile din activitatea învăţătorilor sunt elevii. Întârzierile în parcurgerea 
programelor şcolare (prin absenteism, dozajul ineficient al bugetului de timp sau absenţa unei 
planificări riguroase), absenţa întăririlor privitoare la nivelul şi calitatea achiziţiilor şcolare, 
modalităţile disfuncţionale de raportare a învăţătorilor la elevi (atitudini şi conduite inadecvate), 
parţializarea evaluării performanţelor şcolare etc. sunt numai câteva dintre efectele negative pe care 
elevii le resimt.  

La nivel organizaţional, stresul acut sau cronic resimţit de către învăţători afectează negativ 
calitatea performanţelor pe care elevii le obţin în activitatea şcolară, implicit imaginea instituţiilor 
de învăţământ, produce tensiuni în cadrul colectivului didactic sau conflicte între cadrele didactice 
şi conducere, contribuie la creşterea ratei fluctuaţiei de cadre didactice – ultimul aspect constituind, 
la rândul lui, o sursă de stres pentru elevi . 

Faţetele acestei realităţi sunt îngrijorătoare, pentru că ne determină să ne gândim încotro se 
îndreaptă învăţământul românesc – o componenţă a vieţii sociale, care este esenţială în raport cu 
progresul societăţii româneşti. De aceea, toate instituţiile publice care sunt abilitate să contribuie la 
organizarea şi la bunul mers al sistemului de învătământ din România trebuie să fie mult mai atente 
la pericolul pe care îl reprezintă neglijarea celei mai importante resurse umane a şcolii: dascălii. În 
acest sens, managementul educaţional trebuie să pună pe primele locuri, în agenda sa de lucru, 
problema stresului din activitatea cadrelor didactice. Nu doar directorii de şcoli, dar şi organele 
guvernamentale care răspund de reglementarea normativă a învăţământului românesc sunt chemate 
să propună şi să asigure cadrul legal şi operaţional (metodologic) al implementării pachetelor de 
măsuri destinate prevenirii factorilor de stres în activitatea didactică a educatorilor, învăţătorilor sau 
profesorilor şi, prin aceasta, a consecinţelor negative în raport cu misiunea şi obiectivele sistemului 
educaţional. 

De exemplu, printre măsurile care pot fi implementate în vederea reducerii şi/sau prevenirii 
simptomelor de epuizare profesională în rândul cadrelor didactice, putem să le adaptăm la contextul 
activităţii didactice şi al mediului organizaţional al unei instituţii de învăţământ pe cele la care 
Pezet-Langevin (2001) făcea referire, într-o lucrare destinată epuizării profesionale şi modalităţilor 
prin care organizaţiile pot combate acest sindrom. Este vorba despre: gestionarea raţională a 
personalului didactic, asigurarea strictă a unor reglementări privind relaţiile de muncă, precum şi 
intervenţiile inovatoare asupra conţinutului sarcinilor profesionale şi organizării muncii specifice 
procesului educaţional. 
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În viziunea noastră, în vederea controlului acţiunii factorilor de stres asupra învăţătorilor şi, 
implicit, a creşterii calităţii actului didactic, agenţii abilitaţi pot adopta următoarele măsuri: 
  definirea cât mai clară a exigenţelor legate de activitatea didactică, prin stabilirea de sarcini 
precise, evitarea ambiguităţilor, precum şi a conflictelor de status-roluri; 
 fixarea de obiective şi standarde de performanţă în activitatea didactică (şi în cea administrativă 
specifică integrării într-un colectiv didactic) cât mai clare – stabilirea unor obiective realiste sub 
aspectul timpului necesar pentru atingerea lor, de natură să-i mobilizeze pe învăţători, fără a-i 
împovăra cu sarcini absurde sau care depăşesc resursele de care dispun;  
  repartizarea raţională şi echitabilă a sarcinilor între membrii colectivului didactic aferent 
treptei primare a învăţământului, mai ales a celor care ţin de organizarea şi derularea procesului de 
învătământ; 
  un sistem al recompenselor în acord real cu realizările profesionale ale învăţătorilor şi oferirea 
echitabilă de oportunităţi pentru dezvoltarea carierei didactice (cursuri de perfecţionare, schimburi 
de experienţă, conferinţe şi simpozioane etc.); 
  managemetul corect al performanţelor în activiatea instructiv-educativă – conducerea unei 
instituţii şcolare trebuie să faciliteze dialogul deschis cu învăţătorii din colectivul didactic, în 
legătură cu munca pe care au desfăşurat-o sau o au de desfăşurat, problemele pe care le întâmpină în 
managementul claselor de elevi la care predau, nevoile şi aspiraţiile personale; 
  acordarea de consultanţă (consiliere) învăţătorilor, în vederea rezolvării unor probleme care 
ţin de munca didactică sau a unor probleme personale care le împietează prestaţia profesională – 
crearea de condiţii pentru ca învăţătorii să poată discuta (cu membrii staff-ului managerial şi/sau cu 
specialişti în asistenţa psihologică şi metodică) despre problemele lor personale (medicale, 
familiale) sau despre dificultăţile pe care le întâmpină în efortul de îndeplinire a sarcinilor didactice 
şi administrative; 
 instruirea managerilor de şcoli cu privire la problemele pe care le poate întâmpina personalul 
didactic, în ceea ce priveşte sănătatea fizică sau mentală, managementul claselor de elevi sau 
activitatea didactică în sine. Directorii de şcoli trebuie să deţină cunoştinţe legate de metodele de 
analiză a performanţelor în activitatea didactică, strategiile şi tehnicile de consiliere a personalului 
didactic, modalităţile de atenuare a stresului care îi afectează negativ pe învăţători. 
     În învăţământ, nu orice persoană poate îndeplini cu succes cerinţele actului instructiv-educativ, 
care este foarte complex şi dinamic, întrucât ţine cont de cursul evoluţiei fiinţei umane. În 
personalitatea sa, un învăţător autentic trebuie să însumeze calităţile subtile ale unui pedagog, 
didactician, metodist şi psiholog – fin observator al caracterelor şi conduitei elevilor. Activitatea 
instructiv-formativă se întemeiează pe cunoaşterea ipostezelor devenirii fiinţei umane (în contextul 
socio-cultural şi economic în care se naşte), a mecanismelor şi proceselor învăţării, a modului în 
care trebuie organizat şi derulat procesul instructiv-formativ, precum şi a metodelor specifice 
actului predării-învăţării.  

Unui învăţător nu îi poate lipsi vocaţia didactică – ca ansamblu de însuşiri ce trebuie să le aibă 
dezvoltate plenar. De aceea, în procesul selecţiei şi dezvoltării cadrelor didactice (pe toate treptele 
învăţământului) trebuie reabilitat acest concept. Învăţătorul este o persoană serioasă, răbdătoare, cu 
mare dragoste pentru copii, creativă în actul didactic şi deschisă în plan cognitiv-intelectual şi 
emoţional şi cultural, dinamică şi entuziastă, inteligentă şi agreabilă în plan social şi emoţional, 
perseverentă şi dăruită, cu înclinaţii estetico-artistice, sensibilă la nevoile şi emoţiile elevilor, cu un 
nivel ridicat al acceptării de sine, precum şi al conştiinţei moral-profesionale şi patriotice. În 
societatea contemporană, în care procesul cunoaşterii este tot mai acentuat, învăţătorul este o 
persoană adaptabilă la noile achiziţii şi provocări ştiinţifice, tehnice, sociale şi culturale, pe care le 
integrează într-o manieră naturală şi personală în procesul educaţional. 
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RELAŢIILE ÎNVĂŢĂTOR – ELEV CA FACTOR DE STIMULARE 
A COMUNICĂRII 

 
Prof. înv. primar, Costela Renata Gavrilă 

Școala  Gimnazială „Maria Grecu” Odaia Manolache 
 

Actul instruirii se realizează încă din primele zile de şcoală, în contextul unei relaţii complexe 
şi foarte dinamice de atitudini şi relaţii reciproce între învăţător şi elevi, între elev si elevi, intre 
elevi si clasa de elevi. Acestea sunt relaţii multidimensionale, cu o pronunţată încărcătură 
psihologică, sociologică şi pedagogică. 

Privite din perspectiva pedagogică, asemenea interacţiuni determină constituirea unui anumit 
climat psio-social în cadrul lecţiilor, care poate favoriza sau defavoriza optimizarea comunicării 
didactice, care poate contribui la maximalizarea rezultatelor instructiv-educative sau dimpotrivă. 

Atmosfera generală ce predomină în cadrul colectivului unei clase sau alteia condiţionează 
modul de organizare şi conducere a activităţii acelei clase, adaptarea elevilor şi comportamentele 
acestora, optimizarea strategiilor didactice, rezultatele învăţării, formarea concomitentă a unor 
însuşiri morale şi trăsături de caracter. 

Este ştiut că tactul pedagogic poate să devină un factor ce stimulează geneza unei motivaţii 
pentru învăţătură, pentru comunicare. Având în vedere acestea am urmărit să promovez relaţiile de 
simpatie între mine şi elevi pentru a obţine rezultate bune în actul de comunicare. Am încurajat tot 
timpul interesul pentru conţinutul predării ca să evit apariţia unor antipatii ce ar fi putut frâna 
dezvoltarea acestui interes. 

Am pus accent îndeosebi pe bunele relaţii între mine şi elevi oferindu-le acestora din urma 
sentimentul de siguranţă şi de ocrotire în mediul în care îşi desfăşoară activitatea dar şi în faţa „ 
familiei revoltate ” pentru anumite eşecuri la învăţătură. 

Eficienţa întregii activităţi didactice este determinată în mod substanţial de relaţiile pedagogice 
existente. De aceea am monitorizat atent dificultăţile în comunicare, lipsurile în pregătirea şi 
educarea elevilor, ca să pot acţiona eficient acolo unde este nevoie pentru îndreptarea acestora. Am 
realizat acestea evitând relaţiile deficitare sau încordate dintre mine şi elevi. 

Datorită faptului că aceste raporturi au un efect pedagogic multilateral ele nu pot fi ignorate, 
dimpotrivă, în didactica modernă sunt privite cu cea mai mare atenţie, sunt interpretate ca fiind una 
din condiţiile fundamentale ale organizării şi funcţionării procesului de învăţământ. Ele sunt 
considerate ca parte integrantă din structura de ansamblu a procesului de predare-învăţare, ca un 
element de baza al vieţii şcolare. Din practica la clasă am înţeles că, dacă aceste relaţii nu satisfac 
nevoile afective ale copiilor devine iluzorie îmbunătăţirea programelor şi materialelor de instruire. 

În calitatea lor de fenomene psio-sociale cu caracter subiectiv, aceste relaţii pot să devină un 
factor dintre cei mai puternici de întărire a caracterului educativ al procesului de învăţământ. De aici 
preocuparea mea susţinută de a cultiva şi folosi în mod conştient aceste relaţii, ca un factor 
educativ, ca un mijloc de creştere a eficienţei  comunicării. Întrucât, astăzi, este necesar să se 
producă serioase modificări în tratamentul pedagogic, am adoptat un stil nou, democratic, în 
relaţiile cu elevii pentru a spori potenţialul de interacţiune dintre mine şi elevii mei. 

Urmărind să realizez un climat armonios am pus accent pe conturarea relaţiilor dintre mine şi 
elevi pe fondul relaţiilor stabilite între elevii înşişi, între fiecare elev şi grupul complet al clasei. Am 
reuşit astfel să îmbogăţesc conţinutul ambianţei şcolare. De aceea nu pot vorbi de separarea 
relaţiilor cadru didactic-elev, de restul interrelaţiilor, atâta timp cât elevul acţionează, trăieşte şi se 
dezvoltă în cadrul colectivului, în raport cu acesta. 

După cum am observat, situaţiile de instruire de comunicare didactică se diferenţiază foarte 
mult sub aspectul gradului şi intensităţii contactelor între elevi şi învăţător şi a celor dintre elevi. 
Desigur, raporturile oficiale (formale) au întotdeauna prioritate  faţă de raporturile pur personale. 
Dar am considerat necesar să creez şi astfel de raporturi neoficiale, de la om la om, personale. 
Acolo unde realizarea raporturilor oficiale a fost asigurată cu succes, am putut face loc şi simpatiei 
personale şi prieteniei dar şi sentimentului părintesc. Am conştientizat în permanenţă că raporturile 
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dintre mine şi elevi trebuie să fie principiale şi corecte şi atunci, acţionând astfel, am influenţat în 
mod corespunzător evoluţia elevilor. 

Îmbinând simţul de dreptate, simţul măsurii, exigenţa, grija şi respectul faţă de elevi am 
acordat o mai mare importanţa relaţiilor democratice. Am stimulat participarea activă a elevilor, 
iniţiativa şi independenţa acestora, spiritul de răspundere. 

Pentru a stimula participarea activă a elevilor în actul comunicaţional am optat întotdeauna 
pentru o atitudine  afectivă faţă de copil şi mi-am adaptat comportamentul în aşa fel încât să le 
creez copiilor senzaţia că sunt parte integrantă din colectivul lor. 

 M-am identificat în permanenţă cu viaţa şi activitatea elevilor, evitând să adopt o poziţie 
dominatoare care ar fi putut să inhibe manifestările spontane şi creative ale copiilor. Am apreciat 
răspunsurile pozitive şi am încercat să găsesc în răspunsul fiecărui copil o parte pozitivă pe care să 
o scot în evidenţă, stimulând astfel iniţiativa în comunicare. În acelaşi timp am încurajat elevii la 
dialog în cadrul lecţiilor evitând pe cât posibil folosirea răspunsurilor negative din partea mea. 

Am abordat o atitudine deschisă, antrenându-i pe elevi în dezbaterea unei teme cunoscute de ei. 
Astfel i-am atras în discuţii colective şi cooperare colegială intensă, care au facilitat şi intensificat 
schimbul spontan de informaţii şi de idei, de impresii şi păreri, confruntarea de opinii în cadrul 
clasei. 

Pentru consolidarea relaţiilor între elevii clasei am constituit doua grupe de întrajutorare 
formate din trei elevi cu rezultate slabe, trei elevi cu rezultate bune şi doi elevi cu rezultate foarte 
bune. Activitatea în echipă i-a ajutat în corectarea deficienţelor şi a dat roade. 

Prin solicitarea elevilor la dialog constructiv şi exersarea limbajului dobândit şi mereu 
îmbogăţit, comunicarea didactică oferă un prilej de afirmare şi valorificare maximă pe multiple 
planuri a potenţialului de cunoaştere şi de creaţie al elevilor. 

Prin tot ceea ce întreprinde şi prin exemplul sau personal, cadrul didactic este un modelator al 
structurii personalităţii umane, într-o perioadă hotărâtoare a devenirii sale. Abilitatea empatică 
constituie cea mai importantă componentă a profesiei de educator. 

„Empatia este o însuşire proprie omului. Dacă toţi oamenii ar dispune de această capacitate,  
s-ar evita stările conflictuale şi s-ar crea condiţiile necesare comunicării fără de care societatea nu 
poate evolua.   
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EGALITATEA DE GEN - VALOARE EUROPEANĂ 
 
 

 Prof. Daniela Hobjilă, Prof. Doina Mazga 
Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui 

 
 

În perioada august 2012-iulie 2014, Liceul „Ştefan Procopiu” din Vaslui derulează un nou 
proiect Grundtvig cu titlul „Everybody can do it” (ECDI). Partenerii liceului sunt instituţii atât din 
sectorul formal cât şi din cel non-formal (şcoli, organizaţii şi asociaţii, instituţii de cultură): IES 
JACARANDÁ (Sevilla, Spania), Mission Locale de l'Agenais, de l'Albret et du Confluent (Agen, 
Franţa), UŞAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Uşak, Turcia), SA Tõstamaa Mõis (Tõstamaa, 
Estonia), LEARNWELL OY (Helsinki, Finlanda), Accentuate (North East) Limited (Newcastle 
upon Tyne, Marea Britanie), EUROYOUTH Portugal (Lisabona, Portugalia). Spania este ţara 
coordonatoare. Parteneriatul de învăţare „Everybody can do it” (ECDI) este realizat cu sprijinul 
financiar al Comisiei Europene prin Programul de Învăţare  pe Tot Parcursul Vieţii. 

În concordanţă cu Tratatul de la Amsterdam, scopul acestui proiect este crearea unui spaţiu 
european pentru învăţarea de-a lungul vieţii în rândul adulţilor, fapt care va facilita dezvoltarea şi 
consolidarea valorilor cetăţeniei europene precum egalitatea de gen, toleranţa, combaterea 
discriminării, a  stereotipurilor şi prejudecăţilor, respectarea diversităţii.  

Obiectivele concrete ale parteneriatului sunt:  
 facilitarea dezvoltării unor practici inovatice în ceea ce priveşte educaţia adulţilor; 
 transferul de experienţe şi bune practici in implementarea egalităţii de gen în educaţia 

adulţilor; 
 dezvoltarea competenţelor profesionale pentru staff şi learners; 
 promovarea conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii prin implicarea adulţilor în 

diverse activităţi; 
 consolidarea rolului învăţării pe tot parcursul vieţii în dezvoltarea cetăţeniei europene bazată 

pe înţelegere, respect, toleranţă, lipsa prejudecăţilor şi stereotipurilor, egalitatea de gen; 
 dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză pentru staff şi learners;  
Aceste obiective vor fi îndeplinite prin următoarele activităţi: 6 întâlniri de proiect (Marea 

Britanie, Turcia, România, Estonia, Franţa, Spania), activităţi pentru promovarea egalităţii de gen 
(ateliere de lucru, dezbateri, simpozioane, seminarii, expoziţii), realizarea cercetării „Femei şi 
bărbaţi-realităţi ale prezentului european”, ateliere de lucru „Femeia care inspiră Europa” şi  „Noi 
suntem egali!”, activităţi de diseminare şi valorizare (realizarea site-ului proiectului, realizarea de 
postere şi pliante, articole şi buletine informative, panou de prezentare expoziţii etc), activităţi de 
monitorizare şi evaluare. Produsul final al parteneriatului este broşura „Noi suntem egali! Ghid de 
bune practici privind egalitatea de gen”.  

În perioada 15-19 noiembrie 2012, cinci membri din echipa parteneriatului de învăţare 
Grundtvig „Everybody can do it” (ECDI) au participat la întâlnirea de proiect organizată de 
instituţia coordonatoare IES JACARANDÁ  din Brenes, Sevilla (Spania).                                         

Agenda întâlnirii de proiect a cuprins următoarele activităţi: 
 „Să ne cunoaştem” (prezentarea partenerilor: ţara, oraşul, instituţia); 
 stabilirea planului de activităţi pentru primul an de proiect; 
 renegocierea responsabilităţilor. De exemplu, Spania va realiza site-ul proiectului, Estonia 

va propune un logo al proiectului, România va realiza chestionarul „Femei şi bărbaţi – realităţi ale 
prezentului european” care va fi aplicat cu scopul de a identifica stereotipuri şi prejudecăţi 
referitoare la egalitatea de gen din fiecare ţară parteneră. Chestionarul va fi împărţit în trei secţiuni 
principale: viaţa economică, viaţa de familie, viaţa publică şi participarea la luarea deciziei.  
 stabilirea datelor pentru următoarele întâlniri de proiect din  Turcia (aprilie 2013) şi 

România (iunie 2013); 
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 discuţii privind structura site-ului proiectului şi mijloacele de comunicare (email, dropbox, 
Skype, Googledocs, wiki etc.), activităţile pentru perioada noiembrie 2012-aprilie 2013, 
chestionarul utilizat pentru evaluarea întâlnirilor de proiect, modalităţile de diseminare a proiectului 
în comunitatea educaţională lărgită, profilul cursantului în ţările partenere etc; 
 întâlnirea cu primarul din orăşelul Brenes (Sevilla) unde se află instituţia coordonatoare IES 

JACARANDÁ; 
 prezentarea organizaţiei non-guvernamentale „Women’s Association” din Sevilla;   
 activităţi de socializare şi relaţionare interculturală; 
 activităţi culturale: vizitarea orăşelului Carmona şi a obiectivelor turistice din Sevilla 

precum Torre del Oro şi Muzeul Naval, palatul regal Alcázar (cel mai vechi palat regal din Europa 
aflat încă în folosinţă, aflat pe lista patrimoniului mondial UNESCO), Cartierul Santa Cruz – un fost 
ghetou din secolul al XV-lea  pentru evreii spanioli, Catedrala (aici se află mormântul lui Cristofor 
Columb)  şi Giralda, Corida şi Muzeul luptelor cu taurii, Parcul Maria Luiza şi Piaţa Spaniei. 

Pentru primul an de proiect, au fost propuse următoarele activităţi: organizarea a trei întâlniri 
de proiect (Spania, Turcia, România), realizarea site-ului şi logo-ul proiectului, realizarea, aplicarea 
şi  analizarea rezultatelor chestionarului „Femei şi bărbaţi – realităţi ale prezentului european”, 
elaborarea unei cercetări privind egalitatea de gen în fiecare ţară parteneră, simpozionul "Women 
who inspire Europe", atelierul de lucru "We are equal", diseminare şi evaluare.  

În perioada noiembrie-decembrie 2012, membrii din echipa proiectului „Everybody can do it!” 
(ECDI) au organizat activităţi pentru a marca „Festivalul Naţional al Şanselor Tale” (19-25 
noiembrie 2012) şi campania „16 zile de activism împotriva violenţei de gen” (25 noiembrie-10 
decembrie 2012). “Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, cunoscut în întreaga lume ca “Adult 
Learners’ Week”, se înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al 
învăţării, precum şi al promovării dialogului intercultural şi al creşterii gradului de conştientizare a 
diversităţii culturale bazate pe valori comune. Campania „16 zile de activism împotriva violenţei de 
gen” (25 noiembrie-10 decembrie 2012) este  o campanie globală dedicată opririi violenţei de gen al 
cărei coordonator global este Center for Women’s Global Leadership. Prima zi este 25 noiembrie, 
“Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor”, iar ultima zi este 10 
decembrie, “Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”. Aceste date au fost alese pentru a sublinia 
faptul că violenţa de gen este o încălcare a drepturilor omului.  În această perioadă mai sunt marcate 
şi alte zile mondiale importante, precum “Ziua Luptătorilor pentru Drepturile Femeilor”.  

Parteneriatul favorizează deschiderea culturală a participanţilor prin familiarizarea acestora cu 
cultura şi civilizaţia ţărilor partenere şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea comunicării 
interculturale. Sperăm că acest nou proiect Grundtvig va constitui un imbold pentru cadrele 
didactice de a aborda noi modalităţi de a-i ajuta pe adulţi să-şi dezvolte competenţele şi să-şi 
consolideze diverse valori ale cetăţeniei europene.  
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SATUL – VATRĂ DE PERMANENŢĂ ROMÂNEASCĂ 
 
 

Stănciulescu Nicoleta Carmen, Şc. Gim. „Naum Râmniceanu” Corbi, profesor 
Badea Mirela, Şc. Gimnaziala „Mircea Eliade” Pitești, profesor  

 
 

Ţinut binecuvântat şi presărat cu frumuseţi nepieritoare, cu amprentă de unicat, România oferă 
ochiului privelişti de o încântare desăvârşită, din crestele dantelate ale munţilor Carpaţi, până în 
valurile neastâmpărate ale Mării Negre. Aici, a luat naştere un popor de oameni frumoşi şi dârji care 
au ştiut să valorifice, dar şi să apere locul pe carel-au lăsat moştenire generaţiilor viitoare. 

Există în foarte mulţi dintre noi o nostalgie a satului, fie el satul natal, fie satul părinţilor sau al 
bunicilor.Acest sentiment dăinuie permanent în sufletul nostru, pentru că satul constituie o 
comunitate prielnică păstrării şi valorificării datinilor şi tradiţiilor, istoriei şi legendelor, tezaurului 
folcloric şi portului popular tradiţional. 

Imensa moştenire spirituală a poporului s-a născut în sat. Aici s-au îngânat doinele, s-au înecat 
în lacrimi bocetele, s-a păstrat peste timpuri credinţa noastră strămoşească simbolizată prin turlele 
maiestoase ale bisericilor şi a caselor,purtând totodată şi pecetea de frumos a poporului român. La 
sat timpul curge mai simplu şi într-un ritm care rezonează mai bine cu cel al veşniciei. Rădăcinile 
identităţii noastre sunt la sat şi aici putem afla mai uşor adevărul despre noi înşine şi despre 
eternitatea neamului românesc. Orice sat este o lume în miniatură, un univers integral, unde s-a 
născut o anume civilizaţie rurală, pe principii morale, tradiţii şi obiceiuri menite să dea verticalitate 
celor care se nasc, cresc şi îşi trăiesc viaţa într-un spaţiu binecuvântat de Dumnezeu.  

Aşezat pe malul stâng al apei cu nume de legendă, Râul Doamnei, într-o depresiune subcar-
patică, la poalele sudice ale Munţilor Făgaraş, străjuit de culmea împădurită a Slănicelor Plăticii şi 
de vârful Toaca de unde soarele se ridică şi coboară îmbrăcând cu culoare şi bogăţie, satul Corbşori 
este o străveche vatră musceleană, format şi evoluat din anii îndepărtaţi ai istoriei, ani pirduţi în 
legendele ce împânzesc aceste locuri. Este unul dintre satele, care face parte din comuna Corbi.  

Înconjurat de pajişti cu miros de flori şi fân cosit, de livezi bogate, unde cântecul păsărilor se 
completează cu doinele fetelor şi chiotele flăcăilor, cu tălăngile turmelor de pe deal, satul nostru 
reprezintă cea mai vie mărturie a locului drag. Zona în care se găseşte satul, toată comuna Corbi, 
este una dintre cele mai frumoase, prin dărnicia naturii, prin împletirea verdelui dominant mai tot 
timpul anului cu granitul stâncilor şi cu misterul locului.Misterul este dat poate de desimea 
pădurilor, de stâncile măreţe cu forme ciudate şi pline de grote, care încă mai pot ascunde orice, dar 
şi de toponimia specifică acestei părţi de ţară, care lasă fantezia fiecăruia în materie de istorie şi 
istorii să zburde în voie.Între toate frumuseţile şi bogăţiile, cea mai importantă o constituie însă 
oamenii, atât cei ce-au fost de mult, de la întemeiere, cât şi cei de astăzi, cei ce fac istoria 
contemporană. 

Viaţa satului curge liniştită ca şi apa Râului Doamnei, iar oamenii muncesc şi înaintează în 
vârstă, lăsând în urmă gospodării spaţioase şi frumoase. Corbşorenii au fost şi au rămas aceiaşi 
oameni harnici, gospodari, cu dragoste de moşia satului, şi-au păstrat datinile şi obiceiurile. 

Viaţa de familie se integrează armonios în marea familie creştină a comunităţii locale. Biserica 
a fost şi este cel mai puternic liant al comunităţii. 

Ţăranul meleagurilor noastre muscelene a fost înzestrat cu puterea înţelegerii lumii 
înconjurătoare, cu înţelepciune, inventivitate şi spirit nativ în arta genurilor creaţiei populare: 
cântec, joc, cusături, ţesături. Prin glas, fluier, frunză sau joc popular, sătenii şi-au exprimat bucuria, 
mulţumirea, dorul, jalea, durerea şi plăcerea sufletească la momente importante ale vieţii 
:naştere,logodnă, căsătorie, botez, aniversări, ori la strângerea recoltelor. 

Cântecul şi jocul popular au fost apropiate românului, încât i-au schimbat caracterul, 
temperamentul, comportamentul şi atitudinea faţă de semeni. Corbşorenii şi-au păstrat de secole 
jocurile specifice locului natal şi zonei apropiate. 
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În satul Corbşori se intră ca într-o fascinantă poveste scrisă de tremurul furcilor din şezători, pe 
rânduri de arnici, pe brâiele ce încing mijlocul flăcăilor şi al fetelor ca o cusătură venită din moşi- 
stămoşi. Locuind într-un spaţiu unde s-au născut mituri şi legende, oamenii acestor locuri păstrează 
costumul popular ca pe o comoară nepreţuită. Fiecare componentă a lui, în parte, fiecare podoabă 
avându-şi rolul ei, diferitele combinaţii ale aceloraşi piese, adăugirile care se fac în funcţie de 
momentul când este îmbrăcat costumul câte o mică particularitate. Ansamblul costumului ţine 
seama şi de anotimp, de unele sărbători sau de obiceiuri. 

Portul popular, poate mai mult decât alte creaţii ale culturii populare, cu toate podoabele lui, ne 
poate vorbi, precum o carte de istorie sau un document, despre un anumit fel de viaţă, despre o 
anumită înclinaţie spre frumos şi perenitate. 

Cu oameni aprigi şi muncitori, munteni originali, satul Corbşori, comuna Corbi sunt un album 
naţional de arhitectură şi port popular tradiţional, de ocupaţii străvechi şi de monumente istorice şi 
culturale unice. Toate acestea nu fac decât să mai confirme o dată spusele lui Blaga care credea ca„ 
veşnicia s-a nascut la sat”. 

 
Bibliografie: 
1. Miu I., Miu M., Monografia satului Corbşori, Piteşti, Ed. Alean, 2007; 
2. Ilinescu I, Şerban I., Corbi-Argeş Album de suflet, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2008. 
   
 
 



39

INTELIGENŢELE MULTIPLE 
CONŞTIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA LOR 

 
 

Profesor Sanda Florica Niţoi  
Liceul Tehnologic Jimbolia 

 
 
Noi, cadrele didactice, profesori, educatori căutăm în permanenţă metode, mijloace de 

îmbunătăţire a performanţelor şcolare. O cale de eficientizare a procesului de predare-învăţare-
evaluare este teoria inteligenţelor multiple.  

Howard Gardner, autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple în 1993, subliniază faptul că fiecare 
om are mai multe tipuri de inteligenţă, care pot să fie identificate, stimulate şi dezvoltate. Acestea 
sunt: 

1. Inteligenţa lingvistică (verbală) – reflectă capacitatea unui individ de a se exprima şi de a 
comunica, într-un context cultural dat. Este inteligenţa specifică scriitorilor şi a celor care au 
capacitatea de învăţa relativ uşor o limbă strain, a celor care se exprimă clar şi pot transmite 
cunoştinţe într-un proces de învăţare; 

2. Inteligenţa logico-matematică – este specifică celor care sunt buni la matematică, logică, 
fizică, chimie şi care realizează diferite activităţi în domeniul știinţelor exacte sau al știinţelor 
inginereşti, economiştilor şi managerilor, deoarece deciziile pe care ei trebuie să le ia necesită un 
bun suport logic şi matematic; 

3. Inteligenţa spaţial-vizuală – este specifică pictorilor, arhitecţilor grădinarilor, care 
proiectează şi realizează construcţii spaţiale; 

4. Inteligenţa muzicală – este specifică celor care au sensibilitate faţă de sunete sau care 
realizează combinaţii complexe de sunete. Este o inteligență specifică artiştilor (muzicieni, 
dansatori, coregrafi), precum şi compozitorilor; 

5. Inteligenţa corporal-kinestezică – specifică dansatorilor, balerinilor, sportivilor,   
 pentru care relaţia minte-trup devine instrumentul prin care se exprimă sau prin care contribuie 

la realizarea unei acţiuni, îşi folosesc corpul la realizarea unor activităţi; 
6. Inteligenţa interpersonală – reflectă capacitatea de a evalua starea de spirit a celorlalţi, 

precum şi abilitatea de răspuns şi adaptare la solicitări. Implică spirit de observație şi empatie. Este 
o formă de inteligenţă necesară în domeniul relaţiilor publice; 

7. Inteligenţa intrapersonală – reflectă capacitatea de a întelege ce se întamplă în universul 
nostru psihologic, posibilitatea de a avea o imagine de sine corectă. Reflectă, de asemenea, 
capacitatea de autodisciplină, de cunoaştere a punctelor forte şi a limitelor Este necesară 
psihologilor, precum şi medicilor care se specializează mai mult pe psihicul uman; 

8. Inteligenţa naturalistă (ambientală) – este specifică exploratorilor, ecologiştilor, celor 
care lucrează în natură şi trebuie să distingă între diferitele specii de animale sau plante; 

9. Inteligenţa existenţială – este responsabilă de cunoaşterea lumii, (specifică filozofilor. 
Cunoaşterea tipulului dominant de inteligenţă a elevilor noştri poate fi realizată fie prin 

observarea fină şi permanentă a acestora oră de oră, fie prin chestionare, plăcute şi relativ simple, 
care nu necesită alocarea unui timp prea mare. Identificând la elevii noştri profilul de inteligenţă 
dominant şi înţelegând faptul că elevii „pot fi deştepţi în diferite feluri”,  putem adapta procesul 
didactic la particularităţile individuale ale elevilor, ca o altenativă a muncii diferenţiate şi ,de ce nu, 
o strategie modernă de instruire interactivă.  Elevii trebuie încurajaţi să îşi cunoască şi să utilizeze 
în învăţare inteligenţele cele mai potrivite structurii lor.  
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Orice disciplină şcolară se poate preda  din perspectiva Inteligenţelor Multiple, însă pentru a 
elabora un plan de lecţie trebuie un efort suplimentar din partea cadrelor didactice, răbdare, 
imaginaţie, creativitate şi implicare, deoarece este nevoie să ne punem o serie de întrebări ca de 
exemplu cum, când, în ce moment al lecţiei pot: 

- folosi cuvântul scris sau vorbit la oră; 
- să includ calcule, gândirea critică, clasificări în cadrul lecţiei; 
- să folosesc culori, grafice, desene, figuri; 
- să folosesc ritmuri diverse, sunete specifice din mediul înconjurător, muzică; 
- efectua un exerciţiu de învăţare bazat pe mişcare, dramatizare; 
- folosi timpul şi spaţiul de învăţare în mod individual; 
- lucra în perechi şi grupuri mici (care sunt criteriile pe baza cărora alcătuiesc grupurile); 
- utiliza tipare, clasificări şi diverse asociaţii cu mediul înconjurător, cu viaţa de fiecare zi? 
Toate aceste intrebări ne ajută să descoperim cum putem implica tot mai multe inteligenţe la 

oră.  
Ca urmare a aplicării T.I.M. procesul de instruire se personalizează, se individualizează, elevii 

sunt mai mobilizaţi şi motivaţi să participe în alegeri, decizii şi control, având mai multă încredere 
în sine, obţin performanţe mai bune, fac faţă cu succes dificultăţilor emoţionale, dezvoltă relaţii 
pozitive cu părinţii, înregistrează un procent scăzut pentru problemele de disciplină (M. Cecil 
Smith, 2003). 

Deci,  haideţi să adecvăm stilul personal de predare la stilul de învăţare al elevilor! 
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informaţii şi teste standardizate, Editura Sigma, Bucureşti; 
2. Gardner, H., (2006), Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, Editura Sigma, Bucureşti; 
3. Bocos, M., (2002), Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
4. http://www.concursul-procopiu.ro/files/download/Teoria inteligentelor multiple.pdf. 
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CONTRIBUŢIA SERBĂRILOR ŞCOLARE 
LA EDUCAŢIA ESTETICĂ A ELEVILOR 

 
 

Institutor Daniela Gherghina 
Şcoala cu clasele I-VIII Cuza Vodă 

 
Alături de alte obiecte de învăţământ, muzica aduce o importantă contribuţie le realizarea 

educaţiei estetice a elevilor, în sensul dezvoltării capacităţii lor e a înţelege frumosul din artă şi a-l 
aplica în viaţa de toate zilele. 

Muzica se naşte o dată cu omul şi-l însoţeşte toată viaţa, sădind în sufletul său profunde 
sentimente de dragoste şi adevăr, de iubire şi speranţă. Ea are puteri nebănuite, armonizând materia 
cu spiritul, împreunând trupul cu sufletul.  

George Coşbuc spunea: „Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, să cauţi să 
pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, să 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!” 

 În clasele primare, 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 şi învăţătorii cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile care îl 
copleşesc. 

Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la această aleasă activitate, este foarte importantă 
atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate. 

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. 
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