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CREATIVITATEA LA PREŞCOLARI

                                               Educatoare: Silvica Husaru 
                                                                     Şcoala cu clasele I-VIII Doljeşti, Judeţul Neamţ

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin ,,creare” care înseamnă ,,a zămisli”, ,,a făuri”, 
,,a naşte”. Însăşi etimologia cuvântului ne demostrează că termenul de creativitate defineşte un act dinamic, 
un proces care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi îşi cuprinde atât originea cât şi scopul. El a fost introdus în 
psihologie de G.W.Allfort, pentru a desemna o formaţiune de personalitate. În opinia lui, creativitatea nu poate 
fi limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii, respectiv la aptitudini, atitudini sau 
trăsături temperamentale.

Psihologii susţin în general, că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii. A crea 
înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce . Creativ este cel care se caracterizează 
prin originalitate, expresivitate şi este imaginativ, generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ.

După P. Popescu-Neveanu, creativitatea presupune predispoziţia generală a personalităţii spre nou, o 
anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate. Creativitatea este legată de expresii şi 
creaţii artistice, de invenţii tehnologice sau descoperiri ştiiinţifice, de comunicare interumană, de educaţie, de 
comportamente personale şi de mişcările sociale. Ea semnifică adaptare, imaginaţie, construcţie, originalitate, 
evoluţie, libertate interioară, talent literar, distanţare faţă de lucrurile deja existente. Ca formaţiune psihică, 
creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de sensuri: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, 
ingeniozitate, noutate, originalitate.

Printr-o definiţie mai generală, creativitatea poate fi văzută drept un proces prin care se focalizează într-o 
sinergie de factori (biologici, psihologici, sociali) întreaga personalitate a individului şi care are drept rezultat 
o idee sau un produs nou, original, cu sau fără utilitate şi valoare socială.

În prezent, încă mai persistă în educaţie un model care se bazează pe formarea unor oameni 
conformişti, considerându-se că o educaţie cât mai completă este mai benefică decât dezvoltarea unei 
gândiri originale şi creative. În societate însă, mai ales în marile companii, se caută tot mai mult persoane 
creative, care, pe lângă alte calităţi necesare postului pe care îl ocupă, aduc un plus de originalitate în 
munca prestată.

Experimentele realizate de-a lungul timpului au ilustrat o curbă descendentă pe care o urmează 
creativitatea, aceasta fiind mult mai pregnantă la vârstele mici şi pierzându-ţi productivitatea la vârsta adultă. 
Din acest motiv este important ca programele educative de la toate nivelurile să meargă mai mult în direcţia 
cultivării creativităţii.

Copilul, care-şi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, 
neinfluenţat încă de educaţia rutinieră, este considerat prototipul creativităţii. Teama faţă de orice deviere de la 
normă (convenţie, tradiţie) sau conformismul social are ca efect dispariţia originalităţii, fiind capcana în care 
eşuează creativitatea multor indivizi.

Preşcolarii creativi se diferenţiază de obicei de restul grupului prin diferite comportamente specifice 
şi, dacă  li se permite acest lucru, îşi dezvoltă în mod liber creativitatea. Ei sunt foarte curioşi, vin cu soluţii 
neobişnuite, originale, au iniţiative şi un spirit de observaţie foarte bine dezvoltat, văd conexiuni între elemente 
aparent fără nici o legătură, pun întrebări adecvate, caută alternative şi explorează noi posibilităţi, manipulează 
şi controlează simultan mai multe idei, învaţă rapid şi uşor, au o memorie bună, un vocabular foarte bine 
dezvoltat, găsesc căi neobişnuite pentru soluţionarea problemelor, au o imaginaţie vie şi o capacitate deosebită 
de a compune poveşti.

Psihologii au propus diferite modalităţi de stimulare şi măsurare a creativităţii sub forma unor teste de 
creativitate. Cele mai cunoscute aparţin lui Joy P. Guilford şi E. Paul Torrance. În ele se solicită subiectului 
analizat să producă numărul maxim de soluţii diferite pentru o problemă dată. De exemplu, poate fi vorba de 
enumerarea într-un interval de timp limitat toate utilizările posibile pentru o cutie de carton (ambalaj,piedestal, 
ascunziş, etc.). În astfel de probe creativitatea este evaluată prin fluiditatea răspunsurilor (numărul 
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variantelor propuse), flexibilitatea lor (numărul de categorii diferite în care aceste răspunsuri pot fi 
clasate) şi gradul de originalitate (funcţie inversă de frecvenţa lor în populaţia de referinţă). Aceste teste 
pun accent pe varietatea soluţiilor, altfel spus - pe gândirea divergentă.

Termenul de gândire divergentă a fost lansat şi consacrat de J.P. Guilford, fiind definit ca gândire 
multidirecţională, ce reuneşte următoarele aptitudini de bază: fluiditatea, flexibilitatea şi originalitatea.

Fluiditatea se referă la bogăţia şi rapiditatea debitului asociativ, mai exact la numărul de răspunsuri 
exprimate.Ea este de mai multe feluri:verbală, ideatică, asociativă şi expresională. Fluiditatea are un aspect 
cantitativ nespecific creativităţii, întrucât este implicată şi gândirea cnvergentă. Ea influenţează masiv 
randamentul şcolar.

Flexibilitatea este capacitatea de restructurare a traiectoriei gândirii în funcţie de noile cerinţe. Ea este 
de două feluri: spontană, când se face din iniţiativa subiectului şi adaptativă, când este dirijată. Flexibilitatea 
nu înseamnă viteză, ci uşurinţa de a trece de la o categorie la alta.

Originalitatea este aptitudinea subiecţilor de a da răspunsuri neuzuale, cu frecvenţă statistică mică. Un 
răspuns va candida la scorul de originalitate, numai dacă va îndeplini două condiţii: să aibă un aspect inedit, 
dar să fie şi relevant, adică să corespundă exigenţelor realităţii. Datorită caracterului preponderent verbal 
al procesului didactic în învăţământul românesc, fluiditatea se dezvoltă continuu, pe când originalitatea şi 
flexibilitatea regresează. Alţi factori ai creativităţii sunt:sensibilitatea la probleme, aptitudinea de a redefini, 
capacitatea de a abstractiza, aptitudinea de a sintetiza, imaginaţia creatoare, motivele cognitive, atitudinile 
nonconformiste, deschiderea spre experienţă, preferinţa pentru complexitate şi toleranţă faţă de ambiguitate, 
acceptarea conflictelor, tensiunile de creştere.

Gândirea convergentă, spre deosebire de gândirea divergentă, presupune procesul de achiziţionare a 
capitolului informaţional. Ponderea decisivă însă în gestiunea creativităţii revine gândirii divergente, urmată 
îndeaproape de gândirea convergentă.

Investigaţiile psihopedagogice din ultima perioadă de timp se îndreaptă asupra creativităţii având la bază 
argumente ca:

- potenţialul creativ diferă de la individ la individ, poate fi mai ridicat sau redus;
- sarcinile cu care omul se confruntă în cursul vieţii se multiplică, se amplifică şi se 

diversifică, solicitându-i acestuia, într-o măsură mai mare sau mai mică, creativitatea, acţionând 
direct asupra factorilor care o determină;

- fiecare om este solicitat să contribuie la locul său de muncă, în profesia sa prin natura 
postului pe care-l ocupă, cu un aport creativ, bineînţeles după posibilităţile sale;

- creativitatea poate fi estimată şi educată la fiecare subiect uman (în acest scop procesul 
instructiv-educativ din şcoală poate contribui în mod deosebit);

- societatea, ţara care va investi mai mult în creativitatea copiilor va câştiga timp, 
competiţia mondială cu celelelte ţări (dacă îşi va putea menţine în interior valorile creatoare de 
care dispune) etc.

În aceste condiţii, este evident faptul că investigarea creativităţii decurge din necesităţi de ordin 
practic- aplicativ şi nu atât din nevoi de ordin ştiinţific, teoretic, cât mai ales din raţiuni.

Niciodată nu este prea târziu pentru cunoaşterea, stimularea, educarea şi dezvoltarea creativităţii. Dar cu 
cât această acţiune începe la o vârstă mai mică (conform principiului ,,intervenţiei precoce”, prin modalităţi 
concrete adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale subiecţilor) şi continuă de-a lungul anilor, cu 
atât va fi mai productivă, conducând la obţinerea unor lucrări creative mai valoroase. În consecinţă, este 
absolut necesar ca orice educator să urmeze un curs de creatologie (sau măcar să se autoinstruiască în această 
direcţie). Este necesar ca psihologii, pedagogii, educatorii etc. să colaboreze pentru a elabora un amplu sistem 
de educare a creativităţii pentru fiecare nivel de vârstă. La nivel de şcoală, în vederea valorificării la o cotă 
cât mai înaltă a potenţialităţilor creative ale copiilor, este necesar ca fiecare educator să realizeze două acţiuni 
complementare: evaluarea nivelului pe care îl ating diferiţii factori ai creativităţii la fiecare copil preşcolar 
şi găsirea celor mai eficiente modalităţi de activare, stimulare, educare, formare şi dezvoltare a creativităţii. 
La fiecare nivel de vârstă, copiii trebuie să fie învăţaţi şi cum să se exprime creator. Unii psihologi defonesc 
creativitatea în sens restrâns ca proces ce conduce la un produs caracterizat prin noutate sau originalitate şi 
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care este valoros pentru societate, iar în sens larg, găsirea de soluţii, idei, metode, procedee care nu sunt noi 
pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă. În acest caz, produsul este nou numai pentru 
respectivul subiect sau pentru un grup restrâns. Un exemplu poate fi luat de la şcoală, când rezolvarea unei 
sarcini de lucru de către un copil la un anumit obiect de învăţămînt, sau activitate, este apreciată drept creatoare 
dacă se realizează pe o cale independentă (nouă numai pentru el),,chiar dacă această modalitate de selecţionare 
nu este nouă pentru ştiinţă. Aici poate fi recunoscută deja accepţiunea de sens larg a creativităţii. Această 
dispoziţie spontană de a crea există la fiecare persoană, la toate vârstele. Procesul creativ este favorizat de o 
atitudine pozitivă faţă de ideile noi şi neaşteptate şi, mai degrabă, de dispersarea atenţiei dacât de concentrarea 
ei asupra problemelor puse.

Dimensiunile creativităţii
Actul creator este un proces de elaborare prin inven’ie sau descoperire, cu ajutorul imaginaţiei creatoare, 

a unor idei, teorii sau produse noi, originale, de mare valoare socială şi aplicabile în diferite domenii de 
activitate. Teorii despre creativitate au fost formulate în mai multe şcoli psihopedagogice.

Teoria asociaţionistă, elaborată de Nednik (1962), care consideră creativitatea un proces de organizare şi 
transformare a unor elemente asociative în combinaţii noi, pe baza gândirii.

Teoria configuraţionistă (gestaltistă) defineşte creativitatea ca produs al imaginaţiei (şi nu al gândirii 
logice), cu ajutorul căreia putem sesiza golurile dintr-un întreg şi completându-le.

Teoria transferului creativităţii îl are ca reprezentant pe J.P. Guilford ce consideră că este o etapă a 
învăţării, că poate fi transferată şi în alte domenii de activitate.

Specialiştii explică procesul creaţiei prin nivelul gândirii logice, alţii spun că motivaţia şi atitudinile sunt 
implicate în procesul creativ, sunt şi specialişti care contestă importanţa inteligenţei, imaginaţia este cea care 
are un rol hotărâtor.

Inteligenţa este o formă superioară de organizare şi echilibru a structurilor cognitive iar Piaget spune că 
dacă a înţelege şi a inventa sunt principalele ei funcţii atunci procesul creativ se produce în prezenţa inteligenţei. 
Astfel, orice persoană cu o inteligenţă normal dezvoltată este mai mult sau mai puţin creativă. Cele care au un 
coeficient de inteligenţă peste limită (după unii cercetători, peste 120), sunt dotate cu o imaginaţie creatoare 
şi factori puternici de personalitate. Inteligenţa superioară nu poate fi identificată cu creativitatea deoarece 
aceasta este definită de originalitatea şi de valoarea produselor create. Nu toţi oamenii inteligenţi sunt şi 
creativi.

Dimensiunea creativă a personalităţii
 Istoria marilor invenţii şi descoperiri, a revoluţiei tehnico-ştiinţifice, a operelor de artă este istoria 

inteligenţei şi a creativităţii. Făurirea primelor unelte, stăpânirea naturii prin ştiinţă şi tehnică, cucerirea 
spaţiului cosmic sunt rezultatul capacităţilor creatoare ale omului la care se adaugă inteligenţa şi sensibilitatea 
faţă de frumos.

Capacitatea creativă a oamenilor este relevantă în noua revoluţie a ştiinţei şi tehnicii, în informatizare, 
transformarea prosperă a tuturor sectoarelor de activitate, în cultură, artă. Totodată, se impune încurajarea 
pentru construirea noului.

Şcoala are un rol deosebit în vederea dezvoltării potenţialului creativ la elevi deoarece se va 
concretiza ulterior în evoluţia omului şi a societăţii pe noi trepte de bunăstare, de cultură, de civilizaţie.

Statisticile arată că 3% din inteligenţa omenirii a fost utilizată deoarece primează încă analfabetismul şi în 
şcoli se menţine tradiţionalismul, (conservatorismul), instrucţia şi educaţia se bazează pe predarea, memorarea 
şi reproducerea cunoştinţelor iar potenţialul creator al elevilor şi însuşirea de către aceştia a unor tehnici de 
învăţare creativă este aproape neglijată.

Educaţia centrată pe elev în şcoala contemporană, are un rol important în dezvoltarea potenţialului 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate iar valorizarea se va reflecta în progresul social-uman. 
Metode adecvate de instruire şi educare  ce pot permite cunoaşterea nivelului de dezvoltare intelectuală a 
fiecărui elev, uzarea acestora în vederea individualizării învăţămîntului vor angrena elevul în mecanismul 
creator prin procesul învăţării.

Natura şi structura actului creator
Factorii cognitivi
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Inteligenţa şi imaginaţia creatoare sunt importante, datorită lor, factorii cognitivi operaţionali se pot 
integra în procesul creativ.

Receptivitatea la nou este baza creaţiei, curiozitatea şi atitudinea întrebătoare, uşurinţa de a sesiza 
problemele şi găsirea soluţiilor rapide de rezolvare  iar pentru aceasta observaţia are un rol hotărâtor.

Fluenţa sau flexibilitatea gândirii este exprimată de uşurinţa de a asocia cuvinte, expresii, idei, imagini, 
uşurinţa de a rezolva probleme, de a găsi soluţii.

Plasticitatea sau flexibilitatea gândirii a fost dovedită experimental de R.C. Wilson în 1954. El a constatat 
că flexibilitatea spontană are loc atunci când subiectul are capacitatea de a modifica realul iar flexibilitatea 
adaptativă este cea care pune subiectul în situaţia de a se adapta la cerinţele problemei.

Plasticitatea sau flexibilitatea de transformare este după Guilford cel mai important factor al creativităţii. 
Jocul liber al imaginaţiei, formularea de ipoteze noi pe baza transformării informaţiilor în vederea găsirii 
soluţiilor de rezolvare a problemei cercetate.

Redefinirea este a patra componentă a flexibilităţii gândirii caracterizată prin folosirea unui obiect într-
un context nou de utilizare.

Imaginaţia creatoare realizează explozia informaţiilor în alte structuri, ideile, obiectele, imaginile 
căpătând altă semnificaţie. Variante ale imaginaţiei creatoare sunt imaginaţia combinatorie în plan figurativ, 
imaginaţia analogică, probabilistică, efervescenţa imagistică multidirecţională.

Intuiţia stă la baza sintezei şi a reorganizării experienţei anterioare, ea poate anticipa şi soluţiona 
problema pe baza unui raţionament rapid, ingeniozitatea se referă la soluţionarea problemelor în mod original. 
Originalitatea este factorul imaginaţiei creatoare ce exprimă inventivitate, unicitate. În procesul creativ sunt 
incluse cunoştinţele, metodele şi tehnicile de cercetare, reprezentările.

Factorii noncognitivi sunt cei care orientează şi dinamizează creativitatea şi îi măreşte eficienţa. Dintre 
aceştia amintim motivaţiile superioare, voinţa, aspiraţiile, interesele, sentimentele, atitudinile, dorinţa de a 
cunoaşte, de a cerceta, inventa, rezolva probleme. La toate acestea se adaugă dorinţa de realizare profesională, 
dăruirea, nevoia de autorealizare şi prestigiu, prosperitatea materială şi spirituală.

Între factorii cognitivi şi noncognitivi există o interdependenţă strânsă. Atitudinea întrebătoare, 
încrederea în forţele proprii, perseverenţa, responsabilitatea, spiritul de echipă, disciplina muncii pun 
în valoare capacităţile creative.

Factorii sociali
Existenţa unui mediu social economic şi cultural- ştiinţific stimulează activitatea creatoare ce conduce 

la formarea unor personalităţi libere şi creatoare, pline de originalitate în creaţie. Liderii grupului pot influenţa 
pozitiv actul creaţiei printr-o atitudine de conducere democratică, prin recunoaşterea ideilor sau valorilor 
membrilor grupului.

Descoperiri ale cercetătorilor cu privire la creativitate:
- eurema de acumulare şi înţelegere a informaţiei;
- eurema asociativ-combinatorie a informaţiei;
- eurema energetică-stimulatorie, determinată de interes, pasiune şi voinţă;
- eurema critică, de judecare critică a noilor idei;
- eurema ideativ-perceptivă, adică imaginea vizuală a ideii apărute;
- eurema de obiectualizare, de trecere a ideii noi din proiect în obiect tehnic (Moraru L, 

1995)
Trăsăturile personalităţii creatoare:
Originalitatea, valoarea creaţiilor şi elementele de noutate, aplicabilitatea, simplitatea, ingeniozitatea, 

profunzimea ideilor şi influenţa acestora asupra omului, ce conduc la apariţia ideilor noi creative.
Motivaţia superioară, atitudinea şi inteligenţa creativă, nonconformismul, imaginaţia creatoare, dorinţa 

de afirmare.
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PROGRAMĂ  DE  OPŢIONAL - „ROMÂNAŞII”

Profesor Daniela Vlaicu
Grădiniţa cu PP. Nr. 19 Tulcea

                                           

Durata desfăşurării: 1 an şcolar

Grupa: mare

Domenii experienţiale implicate: D.S (cunoaşterea mediului),
                                                      D.E.C. (-ed. muzicală, act. artistico-plastică),
                                                      D.O.S. (-act. practică),
                                                      D.P.M.

Propunătoare: prof. înv. preş.: Vlaicu  Daniela
                    

                                                           ARGUMENT

Folclorul este inima orcărei culturi. Acesta cuprinde o serie de obiceiuri, datini şi tradiţii care s-au păstrat 
datorită permanentei şi continuităţii spirituale ale acestor „oameni aspri la vorba, dar dulci la gând”.

Ca educatoare am considerat că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii 
populare. Tradiţiile populare au constituit subiecte îndrăgite şi interesante pentru copii. Sentimentele lor au 
fost îndreptate spre arta populară, muzică şi dansul popular, arta aplicată în costumele populare şi amenajarea 
interiorului. Voi încerca antrenarea copiilor şi a părinţilor în achiziţionarea de obiecte artizanale (farfurii, oale, 
ştergare, fluiere, linguri de lemn, costume populare, ulcioare, etc.) şi chiar confecţionarea unor costume populare 
specifice zonei noastre, Dobrogea. Primii paşi în cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare se vor 
realiza cu multă uşurinţă prin intermediul folclorului copiilor, al cântecelor populare şi al dansurilor populare. 

OBIECTIVE CADRU: - Familiarizarea şi cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
                                        - Formarea sentimentului de mândrie, respect faţă de folclorul tradiţional şi 

frumuseţea acestuia.

Obiective de referinţă: 
O1: să cunoască obiceiurile şi tradiţiile româneşti;
Exemple de comportament: să cunoască şi să preţuiască obiceiurile poporului român legate de sărbătorile 
tradiţionale (Steaua, Capra); să cunoască semnificaţia unor evenimente tradiţionale, religioase (Crăciunul, 
Paşte); 

Obiective de referinţă: 
O2: să înveţe cântece şi dansuri populare româneşti;
Exemple de comportament:

- să aibă o ţinută adecvată dansului popular;
- să execute paşi de dans popular;
- să-şi însuşească şi să reproducă expresii ritmate şi rimate după ritmul melodiei;
- să asculte şi să redea corect linia melodică a cântecelor populare sau a colindelor;
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- să prezinte spectacole în grădiniţă şi în cadrul comunităţii locale;
- să manifeste spirit de echipă şi să colaboreze pentru reuşita activitaţii;

Obiective de referinţă: 
O3: să cunoască şi să aplice anumite tehnici de decorare a obiectelor de artizanat    
Exemple de comportament:

- să realizeze diferite cusături simple cu acul dovedind o bună coordonare oculo-motorie;
- să decoreze prin pictură sau aplicaţii obiecte de artă populară;
- să dispună şi să alterneze cel puţin două elemente decorative;
- să-şi dezvolte originalitatea şi creativitatea;

   
Obiective de referinţă: 
O4: să cunoască unele elemente specifice folclorului românesc: costume populare, instrumente muzicale;
Exemple de comportament:

- să cunoască şi să denumească instrumentele folosite în cadrul formaţiilor de muzică populară;
- să vizioneze cu interes materiale audio-video privind obiceiurile populare;
- să cunoască şi să denumească corect piesele care intră în componenţa costumului popular;

                                                    CONŢINUTURI

I. „Obiceiuri şi tradiţii”

     Obiceiuri de iarnă - 4 activităţi
     Obiceiuri de primăvară – Paştele - 3 activităţi

II. „Să jucăm ca pe la noi”

     Dansuri populare dobrogene - 12 activităţi
     Cântece populare dobrogene - 2 activităţi

III. „Obiecte de etnografie şi folclor” - 8 activităţi

IV. Evaluare - 6 activităţi

Total: 35 activitati.

                                              Teme şi mijloace de realizare

I.Obiceiuri şi tradiţii

Obiceiuri de iarnă

„Obiceiuri de Crăciun” - convorbire
                „ Steaua” - educaţie muzicală
                „ Capra” - educaţie muzicală
                 „ Steaua” - activitate practică-confecţionare

„Obiceiuri de primăvară”
            „Hristos a inviat” - convorbire 
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            „Coşul cu ouă” - activitate practică - aplicaţii
            „Anotimp după anotimp petrecem şi obiceiuri, tradiţii culegem” - vizionare CD

  II. Să jucăm ca pe la noi    
             „Hora” - dans popular
             „Braşoveanca” - dans popular
             „Geamparaua” - dans popular
            „Sârba” - dans popular
                          „ La oglindă” - educaţie muzicală
                          „ Mândră fată de pescar!” - educaţie muzicală

  III. Obiecte de etnografie şi folclor
            „ La Muzeul de etnografie şi folclor-Tulcea”—vizită 
            „ Costumul naţional”—activitate practică—decorare
            „ În căsuţa bunicii”—activitate artistico-plastică
            „ Instrumente muzicale”—observare
            „ Ce instrumente te fac să joci”—joc didactic
            „ Ştergarul”—activitate practică—aplicaţie
            „ Baladele Deltei”—vizionare spectacol al ansamblului artistic dobrogean Baladele 
                                              Deltei

     IV.   Evaluare
          „ Mâine anul se-nnoieşte”—serbare
           „ Eu mi-s mândră-n sat”—concurs de costume populare
           „ La gura sobei”—şezătoare
           „ De ziua mamei”—serbare
           „ Drag mi-e jocul românesc”—spectacol
           „ Românaşii”—expoziţie de fotografii şi lucrări ale copiilor  

BIBLIOGRAFIE
              Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008
              Revista învăţământul preşcolar nr.1-2/2010
              Revista învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
,,APA – MIRACOLUL VIEȚII” 

 
Profesor Laureta Speranţa Banea  

Grădinița cu P.P. nr. 4 Măcin, jud. Tulcea 
 
 
 

DATA: 6 aprilie 2012 
GRADINIŢA cu P.P. NR.4 Măcin, jud. Tulcea 
GRUPA mare (,,Iepuraşii veseli”) 
PROPUNĂTOR : Banea Laureta Speranţa 
TEMA DE STUDIU: ,,Ce şi cum vreau să fiu?” 
PROIECT TEMATIC: ,,Suntem prietenii naturii” 
TEMA ZILEI: ,,Apa – miracolul vieţii” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  (ALA+ADE+ADP) 
                                                       (DŞ+DOS) 
 

Elemente componente ale activitatii integrate 
 

1. Activitati de dezvoltare personala (ADP) 
 Rutine 

,,Ne spălăm, ne îngrijim şi apa n-o risipim” (exersarea deprinderii de  igienă personală şi 
economisire a apei) 
,,Respect pe orişicine! Ştiu că e frumos şi bine!” (deprinderea de a respecta adulţii şi copiii) 

 Intalnirea de dimineata 
Tema zilei : ,,Apa – miracolul vieţii” 
(Salutul, prezenţa, calendarul zilei, activitate de grup, noutăţile zilei) 
 
Obiective operaţionale: 
O1 – să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei; 
O2 – să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, poziţia în 
succesiunea zilelor săptămânii); 
Obiectiv socio-afectiv: 
- colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup. 
 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia. 
Mijloace şi materiale didactice: calendarul naturii, marionetă ,,Degeţica”. 
 
- Tranzitii 
,,Secretul naturii” 
,,Podul mişcător” 
 
2. Jocuri si activitati didactice alese ( ALA ) 

 
Biblioteca 

,,În căutarea lui Nemo” – fişă de lucru (Anexa 1) 
 
 Obiective operaţionale: 
-să încercuiască mediul de viaţă al peştilor; 
- să despartă corect în silabe, reprezentând grafic numărul lor; 
- să recunoască litera ,,o” în cuvintele date. 
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Stiinta  
,,Circuitul apei în natură” – fişă de lucru (Anexa 2) 
,, Stările apei – lichida, solida, gazoasa” - experiment  
 Centrul va rămâne deschis pe toată durata zilei. 
 
Obiective operaţionale: 

- să precizeze cele trei etape ale circuitului apei în natură; 
- să despartă în silabe cuvintele ce denumesc cele trei etape şi să deseneze pentru fiecare tot 

atâtea picături câte silabe are; 
- să verifice cele trei stări de agregare ale apei şi să exprime verbal legăturile cauzale. 
 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, experimentul. 
Materiale: apă, recipiente, sursă de căldură, culori, creioane, fişe de lucru.  

 
Arta 

,,Micul meu peştişor” 
,,Ramă pentru tablou – Codul verde” 
 
 
 
 
 
 
Obiective operaţionale: 

- să decoreze  suprafaţa peştelui folosind diferite materiale: pene, margele, strasuri; 
- să decoreze ramele folosind materiale din natura (scoici, melci, perle, pietricele). 

 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 
Materiale: suport din carton colorat, hârtie lucioasă albastră, paiete, ochi mobili, pene, sclipici, 
foarfece, aracet, carton ondulat, suport din spumă colorată, scoici, melci, perle, pietricele. 
 
 

3. Activitati pe domenii experientiale 
 

 DŞ (Cunoaşterea mediului - ,,Pic – Curat şi Pic – Poluat”) 
 DOS (Activitate practică - ,,Codul verde pentru casa mea”) 
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 
DS : 

- să cunoască elemente ale lumii înconjurătoare (aerul, apa, solul, vegetaţia, fiinţa 
umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi 
interdependenţa dintre ele; 

- să recunoască şi să descrie verbal şi grafic anumite schimbări din  mediul apropiat; 
- să comunice impresii, idei pe baza observărilor făcute; 

DOS: 
- să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi 

reguli de securitate personală;                   
- să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările 

personale; 
- să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei lucrări 

practice; 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE VIZATE: 

a) Cognitive 
O1 – să explice provenienţa apei (izvoare, râuri, fluvii, fântâni, ploaie); 
O2 – să  denumească cele trei etape ale circuitului apei în natură; 
O3 – să formuleze ipoteze pentru experimente; 
O4 – să formuleze concluzii şi să verifice dacă experimentul răspunde ipotezelor formulate la 
început;  
O5 – să dobandeasca cunoştinţe elementare despre importanţa economică  a apei (hidrocentrale, 
cale de transport,etc); 
O6 – să exprime verbal legăturile cauzale; 
O7 – să înţeleagă necesitatea păstrării calităţii apei; 
O8 – să explice cum se produc inundaţiile şi pericolul pe care îl prezintă acestea; 
O9 – să descrie comportamente ecologice (utilizarea economică a apei) şi modalităţi de 
combatere a poluării.  
O10 – să identifice materialele de lucru primite şi să verbalizeze acţiunile specifice întreprinse, 
folosind un limbaj adecvat; 
O11 – să îşi exprime opinia faţă de lucrarea sa şi a celorlalţi, motivându-şi părerile; 
 
b) Psiho-motorii 
O12 – să participe concret în cadrul activităţii la experimente pentru a sesiza legătura dintre apă, 
fenomene legate de ea şi fiinţe; 
O13 – să înregistreze grafic rezultatele experimentelor; 
O14 – să selecteze adecvat uneltele şi materialele necesare, conform temei date; 
O15 – să execute în grup tema dată; 
 
c) Afective: 
O16 – stimularea interesului pentru cercetarea experimentală; 
O17 – stimularea comunicării rezultatelor de învăţare în grup. 
 
Strategii didactice 
 
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, Experimentul, Diagrama cauză-
efect, Turul galeriei. 
Materiale: fişe de lucru, creioane, reţete cu simboluri pentru experimente, fişe de consemnare a  
rezultatelor, eprubete, pipete, nisip, pietriş, vată, lanternă, oglinzi, vas pătrat transparent, halate, 
carton colorat A3, carton colorat, jetoane cu imagini, lipici, carioca. 
 
 
4. Jocuri si activitati didactice alese ( ALA 2) 
Dramatizare ,,Degeţica” 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 
S. Breben, E. Gongea - ,,Metode interactive de grup” (ghid metodic) , Ed. Arves, 2006, Craiova; 
M. Pletea, D. Raileanu - ,,Aplicatiile noului curriculum”, vol  III, Ed. DPH, 2009, Bucuresti; 
F. Bickering - ,,Trucuri stiintifice”, Ed. Top Chat Kids, 2004, Bucuresti; 
M. Soigan, C. Teodorescu - ,,Cunostinte despre natura” (manual pentru cl. a IV-a), E.D.P., 

1977, Bucuresti; 
     ***  ,,Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între  naştere şi 6/7 ani” 

2008, M.E.C.T., Bucureşti. 
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Apa, miracolul vietii / Scenariul zilei 

Intalnirea de dimineata 
Sun din clopoţel, iar copiii ştiu că la acest semnal îşi iau pernuţele şi se aşează în formă de 

cerc. 
 Salutul se realizează cu ajutorul unor apelative stimulative, cu trimitere la proiectul aflat în 
derulare (,,Bună dimineaţa, iubitori ai naturii!”). 
 Prezenţa : copiii sunt solicitaţi, după ce şi-au auzit numele să-şi aseze jetonul cu numele pe 
panoul general. Prilejul va fi folosit pentru a realiza prezenţa numerică: câţi copii sunt astăzi la 
grădiniţă. De asemenea, copiii sunt solicitaţi să stabilească şi absenţii zilei (nominal şi numeric). 
 Completarea calendarului naturii este indispensabilă pentru a cultiva spiritul de 
observaţie al copiilor în legătură cu schimbările care au loc în mediul înconjurător şi pentru a 
realiza orientarea în timp. Astăzi este vineri, 6 aprilie 2012, suntem în anotimpul primăvara. 
,,Vă rog să priviţi  pe fereastră şi să-mi spuneţi cum este vremea?” Se va completa calendarul 
naturii, precizând a câta zi din săptămână este vineri, ce zi a fost ieri, ce zi urmează. 
 Activitatea de grup - ,,Dacă vesel se trăieşte” (joc muzical) 
 Noutăţile zilei : Se prezintă marioneta – surpriză, ,,Degeţica”. Prin aventurile ei spre ţinutul 
unde locuiesc spiriduşii florilor, ea trece prin diferite medii naturale: cunoaşte apa şi câteva din 
vieţuitoarele ei, cunoaşte adâncimea răcoroasă a solului, trece prin aer purtată de rândunica 
salvatoare. Toate aceste locuri i se par minunate, fiecare avand rolul lui în natură; totuşi, omul 
strică uneori farmecul naturii iar apa este cea mai expusă nesăbuinţei omului. Ea îi roagă pe 
copii să verifice puritatea apei din mediul în care locuiesc şi să alcătuiască un ,,Cod verde” pe 
care să-l respecte zilnic, împreună cu prietenii şi familia.  
 Tranziţie : ,,Secretul naturii” 
,,Stropii de ploaie au întrebat, 
Dacă pământul s-a udat. 
Dacă seminţele au încolţit 
Şi dacă florile au înflorit. 
                  R.    Iarba cea verde a răspuns 
                          Că apa nu e de ajuns. 
                          Florile toate de bucurie, 
                          Au spus secretul din lumea vie: 
                          Este nevoie şi de lumină, 
                          Raze de soare, zbor de albină. 
Vântul cuminte a vrut să poarte 
Când primăvara a venit, 
Parfum de floare pe drum de noapte 
Aripi de fluturi în răsărit. 

            R  ………………………….” 
 

ALA 
Se vor intui materialele de la centrele de interes. 
ŞTIINŢĂ 

 ,,Transformările apei în natură” - experiment 
Pe măsuţă vor fi aşezate eprubete, fierbător electric, cană gradată, cuburi de gheaţă, fişe de 

consemnare a datelor şi a rezultatelor experimentului. Pe scăunele, copiii vor avea pregătite halate. 
Acest centru va rămâne deschis pe toată durata zilei. 

 ,,Circuitul apei în natură’ – fişă de lucru 
ARTĂ 

 ,,Micul meu peştişor” 
Pe siluete, copiii vor aplica diferite materiale (paiete, mărgele, pene colorate, ochi mobil).  

 ,,Ramă pentru tablou” 
 Pentru a realiza un tablou cu peşti, se va  decora rama cu scoici, melci, perle, pietricele. 
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BIBLIOTECĂ 
 ,,În căutarea lui Nemo” – fişă de lucru (despărţire în silabe, recunoaşterea literei ,,o” în 

cuvintele date). 
               TRANZIŢII : ,,Podul mişcător”, ,,Secretul naturii”. 

 
 ADE 
 Centrul ,,Ştiinţă” va rămâne deschis, deoarece aici vor avea loc experimentele. Pe echipe, 
vom face un curcubeu şi vom observa ce se întâmplă când lumina  trece prin apă curată şi ce se 
întâmplă când trece prin apă murdară. Vom pune cu ajutorul pipetei 1, 2, 3, 4 picături de cerneală în 
eprubete diferite. Vom trece printr-un filtru confecţionat de noi (un strat de vată, un strat de pietriş, 
un strat de nisip ) apă curată şi prin al doilea filtru (cu aceleaşi straturi) apă murdară, adusă direct 
din Dunăre. Vom sublinia că apa poluată trece prin corpul vieţuitoarelor acvatice. Şi organele 
noastre interne suferă atunci când consumăm apă poluată. Datorită circuitului apei în natură şi a 
transformărilor pe care le suferă (evaporare, condensare, precipitaţii), apa poluată pătrunde peste 
tot: aer, sol, plante, vieţuitoare , distrugând echilibrul naturii. 
 Fiecare grup face predicţii (formulează ipoteze), prezintă concluziile experimentului, fac 
legături cauză – efect în imagini schiţate de copii. Se trece apoi la confecţionarea ,,Codului verde” 
cu ajutorul jetoanelor selectate de copii din cele puse la dispoziţie de educatoare.,,Gândiţi-vă la 
situaţii în care puteţi economisi apa şi îi puteţi îmbunătăţi calitatea. Aplicaţi imagini grăitoare pe 
spaţiul de lucru”.  După ce echipele au terminat, posterele se expun pe pereţii clasei care se 
transformă într-o galerie expoziţională . Grupurile de copii trec pe la fiecare exponat, apoi revin la 
locul iniţial şi îşi reexaminează produsul prin prisma observaţiilor făcute (notate pe marginea 
posterului, prin simboluri, ajutaţi de educatoare) - ,,Turul galeriei”.  Cele trei secţiuni ale ,,Codului 
verde“ se unesc, folosind rama confecţionată la sectorul Artă. 
 

ALA 2   Dramatizare: ,,Degeţica”  - decorurile au fost confecţionate anterior şi înfăţişează 
mediile naturale diverse prin care trece Degeţica: mediul acvatic, galeriile din sol ale Sobolului, 
aerul prin care trece rândunica şi minunata vegetaţie din tărâmul florilor unde trăiesc spiriduşii şi 
unde fetiţa îşi găseşte fericirea. 
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Evenimentul 
didactic 

Conţinut Strategii didactice Evaluare 

Metode şi       
procedee 

Strategii 
didactice 

Instrumente Indicatori 

 
1. Moment 

organizatoric 

     
 Crearea condiţiilor 
necesare bunei desfăşurări 
a activităţii: 

- aerisirea sălii de 
grupă; 

- pregătirea 
materialului 
didactic necesar 
activităţii. 

    

 
2. Captarea 

atenţiei 

 
  Întâlnirea de dimineaţă 
Salutul 
Prezenţa 
Calendarul zilei 
Activitatea de grup - 
,,Dacă vesel se trăieşte” 
Noutăţile zilei – sosirea 
marionetei-surpriză, 
,,Degeţica”. Ea a aflat 
despre proiectul tematic 
derulat la grupa noastră, şi 
îi roagă pe copii să 
verifice puritatea apei din 
mediul în care locuiesc şi 
să alcătuiască un ,,Cod 
verde”. Astfel, noi, 
familia şi toţi prietenii 
noştri vor şti ce reguli 
avem de respectat pentru a 
păstra natura curată. 
Tranziţie: ,,Secretul 
naturii” 
 

 
 
 
 

surpriza 
conversaţia 

 
panou magnetic 

jetoane 
 

Calendarul  
naturii 

 
marioneta  

,,Degeţica” 
 

 
observaţia 

 
 

chestionarea 

 
- manifestă 
compasiune 

pentru tristeţea 
fetiţei 

(,,Degeţica”) 
 

-oferă soluţii 
pentru 

remedierea 
situaţiei 

  
3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

   
Educatoarea evidenţiază 
faptul că în clasă avem 
musafiri, pe care îi  
invităm să urmărească 
modul cum o vom înveseli 
pe ,,Degeţica”. 
   Vom realiza un tablou 
acvatic minunat, vom 
verifica puritatea apei din 
diferite surse, vom alcătui 
un poster cu sfaturi pentru 
ocrotirea mediului în care 
locuim, ne vom juca de-a 
actorii, decoruruile fiind  
confecţionate la activităţi 
anterioare şi reprezentând 
lumea apelor, pădurea, 
solul, aerul. 

 
 
 

Explicaţia 

  
 
 

observaţia 

 
 

- manifestă 
atenţie şi interes 

 
4. Dirijarea  

învăţării 
 

   
  Bibliotecă :  
,,În căutarea lui Nemo” 
(fişă de lucru – despărţire 
în silabe, recunoaşterea 
literei ,,o” în cuvintele 
date, desen) – Anexa 1 

 
 

exerciţiul 
 
 

conversaţia 
explicaţia  

 
-fişe individuale 

-eprubete 
-fierbător 

-apă 
-fişe de 

consemnare a 

 
observaţia 

 
 
 
 

chestionarea 

 
 
- oferă 
răspunsuri 
clare, corecte, 
concise, logice; 
- consemnează 
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    Ştiinţă :  
,,Transformările apei în 
natură” – experiment . 
,,Circuitul apei în natură” 
( fişă individuală ) - 
Anexa 2 
    Artă : 
,,Micul meu peştişor” 
,,Ramă pentru tablou” 
 
   La fiecare centru se 
prezintă materialele şi 
modul în care se va lucra 
cu aceste materiale, se 
sugerează copiilor că pot 
alege centrul  prin rotaţie. 
   Copiii se vor aşeza la 
centrele pregătite, iar 
educatoarea va 
supraveghea desfăşurarea 
activităţii intervenind dacă 
este necesar sau este 
solicitată. 
    Tranziţie: ,,Podul de 
piatră”. 

demonstraţia 
experimentul  

exerciţiul 

rezultatelor 
-scoici, perle, 

paiete, lipici, pene, 
ochi mobil, carton 

rezultatele 
experimentului; 
- găseşte soluţii, 
îmbină 
armonios 
culorile şi 
materialele 
pentru 
realizarea temei 
propuse. 

 
5. Obţinerea 
performanţei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Degeţica le propune 
copiilor nişte probe, 
pentru a fi sigură că sunt 
pregătiţi să devină 
cercetători.În urma trecerii 
cu succes a acestor probe, 
ei vor primi halatele 
necesare lucrului în 
laborator, cu ecusoanele 
ce desemnează echipa din 
care vor face parte.  
  Pentru  a testa calitatea 
apei prelevată din Dunăre 
şi cea adusă de la filtrul 
montat în holul grădiniţei, 
copiii se împart în trei 
echipe în funcţie de 
ecusoanele prinse la 
halate: 
1. echipa curcubeului; 
2. echipa picăturilor 
cristaline; 
3. echipa vieţuitoarelor 
acvatice. 

 
   Prima echipă va simula 
formarea curcubeului 
trecând razele de lumină 
prin apă curată şi prin apă 
luată din Dunăre. Copiii 
formulează întâi ipoteze, 
realizează experimente, 
apoi consemnează 
rezultatele în fişa de 
observaţii cu ajutorul 
desenului. 
 
    A doua echipă, cea a 
,,Picăturilor cristaline”, va 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

conversaţia 
demonstraţia 
Experimentul 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentul 
 
 
 
 

Experimentul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

halate 
ecusoane 

 
 
 
 

-vase transparente, 
de formă pătrată  

- lanterne 
-oglinzi 

-apă curată 
-apă poluată 

-fişe 
 

eprubete 
pipete 

cerneală 
stative 

 
fişe de 

consemnare a 
datelor 

 
 

-sticle tăiate 
pe jumătate 
-vată 
-nisip 
-pietriş 
-fişe de 
consemnare a 
datelor 
 
 
 
 
 

 
 
 

observarea 
 

chestionarea 

 
 
 
 

 
oferă răspunsuri 
clare, corecte, 
concise, logice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmit idei, 
opinii şi 
impresii 

personale 
 

Oferă soluţii 
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Asigurarea feed 
– back-ului 

 
 
 
 
 

Evaluarea 
performanţelor 

 
 
 
 

pune în eprubete cu apă 
curată culoare albastră 
(cerneală) după schiţa 
primită: în prima o 
picătură, în a doua - 2  
picături, în a treia  - 3 
picături, în a patra – 4 
picături. Experimentul se 
repetă în eprubete cu apă 
murdară. Copiii vor 
formula ipoteze, apoi 
consemnează rezultatele 
în fişe. Vor formula 
concluzii: nu putem 
obţine tonuri pentru 
picturi frumoase decât în 
apă curată, nu ne putem 
spăla, nu putem spăla 
ţesături, etc. 
 
    Echipa ,,Vieţuitoarelor 
acvatice” realizează două 
filtre identice (strat din 
vată, pietriş, apoi nisip) în 
sticle de plastic tăiate cu 
gâtul în jos. Se trece apă 
din cele două surse pe 
rând, prin cele două filtre. 
Vor formula ipoteze, vor 
consemna rezultatele, vor 
emite concluzii: 
- apa poluată trece prin 
organismul peştilor 
lăsând urme, aşa cum a 
lăsat urme în filtru; peştii 
se îmbolnăvesc; 
- şi organele noastre 
interne suferă atunci când 
consumăm apă murdară – 
apa poluată dăunează 
sănătăţii tuturor 
vieţuitoarelor; 
- datorită circuitului 
apei în natură prin 
transformările pe care le 
suferă (evaporare, 
condensare, precipitaţii), 
apa poluată pătrunde 
peste tot: aer, sol, 
vieţuitoare, distrugând 
echilibrul naturii. 
      ,,Gândiţi-vă la situaţii 
în care puteţi economisi 
apa şi îi puteţi îmbunătăţi 
calitatea. Aplicaţi imagini 
grăitoare pe spaţiul de 
lucru” 
    Din nou pe echipe, 
păstrând componenţa, se 
va trece la întocmirea 
,,Codului verde”, cu 
ajutorul jetoanelor 
selectate de copii din cele 
puse la dispoziţie de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turul galeriei 
 
 
 
 

 
 
 
 
-jetoane 
-lipici 
-coli colorate 
format A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decoruri: 

căsuţa din 
pădure, balta, 

galeriile 
subpământene 
ale Sobolului, 

Tărâmul 
spiriduşilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmit idei, 
opinii si 
impresii 

personale 
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educatoare, folosind şi 
fişa de observaţii 
întocmită în urma 
experimentului. Fiecare 
echipă realizează un cod, 
pornind de la concluziile 
formulate. Vom ilustra 
reguli pe care să le 
respectăm împreună cu 
prietenii şi familia, pentru 
a proteja mediul 
înconjurător. 
 
 
  După ce echipele au 
terminat, posterele se 
expun pe pereţii clasei 
care se transformă într-o 
galerie expoziţională 
(,,Turul galeriei”). 
Grupurile de copii trec pe 
la fiecare exponat, apoi 
revin la locul iniţial şi îşi 
reexaminează produsul 
prin prisma observaţiilor 
făcute (notate pe marginea 
posterului, prin simboluri, 
ajutaţi de educatoare). 
 
ALA 2 
 
   Dramatizare ,,Degeţica” 
   Accentul cade pe cadrul 
natural divers prin care 
trece eroina poveştii lui H. 
Ch. Andersen , în 
peripeţiile spre Tărâmul 
florilor, unde spiriduşii 
înaripaţi o adoptă. 
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ABILITATEA DE A LUA DECIZII 
 
 

Prof. Angelica Ionescu 
Şcoala „Nicolae Titulescu” Călăraşi 

 
 

Este evident faptul ca în fiecare zi luăm decizii. Chiar viaţa noastră poate fi considerată un 
drum lung de diferite decizii. Mai târziu, pe unele le apreciem ca fiind bune, aducătoare de 
satisfacţii, pe altele le regretăm. Din toate însă învăţăm câte ceva despre lumea în care trăim şi 
despre noi înşine. 

Avem nevoie de abilitatea de a lua decizii potrivite pentru a ne dezvolta "abilităţi de viaţă": 
· pentru a ne putea controla propria viaţă; 
· pentru a fi respectaţi de ceilalţi; 
· pentru a ne pune în valoare si a ne dezvolta propriile posibilităţi si capacităţi psihice; 
· pentru a ne îmbunătăţi imaginea de sine. 
 
Ce este decizia? 

O decizie este o alegere între două sau mai multe alternative (posibilităţi), căi de atingere a 
unui obiectiv. Ceea ce ne determină să optăm pentru o alternativă şi nu pentru alta este informaţia. 
Atunci când aceasta există, alegerea este mai simplă, uneori chiar evidentă, alteori alegerea urmează 
numai după o atentă prelucrare a noilor date. Ceea ce trebuie să conteze în luarea unei decizii 
corecte sunt consecinţele pe care le va avea aceasta asupra noastră şi, uneori, asupra întregii noastre 
vieţi. Destul de frecvent, decizia are consecinţe nu numai asupra individului care a luat-o, dar si 
asupra altor persoane. 

Procesul de luare a deciziilor, de selecţie a unei opţiuni din câteva alternative posibile, este 
un proces frecvent în viaţa cotidiană. Deseori decidem fără a fi conştienţi de acest lucru, fiindcă 
exista un automatism în comportare creat de practica mai multor ani. Dar sunt si decizii care, înainte 
de a fi luate, necesită raţionamente îndelungate sau o analiză profundă a variantelor. 

Deşi, uneori, ne este greu să identificăm mecanismul deciziei, el e parcurs automat la nivel 
subconştient. Etapele luării unei decizii prezintă diferite grade de dificultate, în funcţie de hotarârea 
pe care trebuie să o ia persoana în cauză. În linii generale, putem menţiona că procesul de luare a 
deciziei constă din următoarele etape: 

1. Identificarea problemei. 
2. Analiza informaţiei disponibile. În această etapă se colectează toată informaţia cu privire la 

subiectul în cauză (se face apel la memoria personală, se colectează "sfaturile" celor apropiaţi etc.). 
3. Elaborarea/Ordonarea solutiilor potrivite. Acum apare un prim efort de ordonare logica a 

informatiei în soluţii posibile. 
4. Explorarea alternativelor. Se desfăşoară un asalt de idei privind toate soluţiile identificate; 

acestea sunt analizate, verificate, comparate. 
5. Evaluarea alternativelor si alegerea variantei optime. Posibilităţile de acţiune sunt 

evaluate final, iar dintre toate variantele posibile este aleasă cea mai adecvată. 
Exista situaţii în care alegerea se dovedeşte foarte dificilă. Acest lucru se întâmplă mai ales 

atunci când decizia de luat este una complexă si implică un grad sporit de nesiguranţă sau risc. Iată 
câteva dintre aceste dificultăţi: 

 Două sau mai multe variante pot părea la fel de atractive. În aceste condiţii este nevoie de o 
mai atentă analiză si evaluarea alternativelor de către decident. 

 Este posibil ca nici o alternativă să nu permită atingerea în întregime a obiectivului stabilit. 
În aceste condiţii este de dorit implementarea a două sau chiar trei alternative. 

 În situaţia în care nici una dintre alternative nu ar permite atingerea obiectivului stabilit, este 
nevoie să se revină la etapa explorarii alternativelor. 
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 Decidentul poate fi confuz din cauza numărului mare de alternative atractive, în această 
situaţie fiind nevoie de o mai atentă comparare şi evaluare. 

6. Actionarea conform deciziei luate si asumarea responsabilitatii consecintelor. După 
luarea deciziei decidentul va acţiona în conformitate cu planul elaborat. 

7. Revizuirea deciziei luate si post-evaluarea. Unele din consecintele deciziei nu pot fi 
prevazute în momentul stabilirii variantei optime. Uneori, ca semn al învatarii din experienta traita, 
subiectul revine asupra momentului de analiza si alegere, evaluîndu-si atît contextul, factorii si 
informatia implicata, precum si propriul mecanism decizional. 

 
Care sînt avantajele si dezavantajele elaborarii deciziilor în grup? 

Exista decizii care pot fi luate în grup. Acest lucru este, de multe ori, un "lux" al 
organizatiilor, întreprinderilor. Dar nu lipseşte nici la scoală. De exemplu, atunci când o clasă 
decide să nu se prezinte la ore sau să organizeze ceva. Elaborarea deciziilor în grup are câteva 
avantaje, dar si dezavantaje faţă de elaborarea individuala a deciziilor. Le vom sintetiza într-un 
tabel. 
 

Avantaje Dezavantaje 
1. Mai multe informatii si cunoştinţe sunt 
centrate pe problema respectiva. 

1. Durează în timp. 

2. Un număr mult mai mare de alternative 
înaintate pot fi generate si dezvoltate. 

2. Dezacordurile pot amâna luarea deciziei 
si, totodată, pot determina unele resentimente 
si chiar conflicte. 

3. Sunt mult mai probabile, beneficiază de 
mai multa înţelegere si cunoaştere, cât si de o 
mai largă acceptare din partea membrilor. 

3. Discuţia sau dezbaterea poate fi dominată 
de unul sau de câţiva membri ai grupului. 

4. Membrii dezvolta cunoştinţe si capacităţi 
care vor fi folosite în viitor. 

4. Daca consecinţele au fost negative, atunci 
membrii pot încerca sa pună responsabili-
tatea pe umerii altcuiva.  

5. În selectarea alternativei optime, grupurile 
pot fi dispuse sa îsi asume riscuri mai mari 
decît decidentii individuali. 

5. Poate interveni fenomenul numit "gândire 
de grup". 

 

Deşi am clasa a II-a, interesată de dezvoltarea abilităţilor de a lua decizii, am organizat o 
activitate de 50 minute, sub forma unui joc intitulat „Ce obiecte iau cu mine pe insulă?”. Sarcina 
lor era să aleagă mai multe obiecte care le vor fi utile pentru a putea supravieţui pe o insulă despre 
care nu se ştie nimic. Am rugat elevii să asculte sarcina cu ochii închişi, pentru a putea „vizualiza” 
mai bine locaţia, pericolele, emoţiile, nevoile. 
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Înainte de a începe lucrul efectiv, am stabilit priorităţile unui naufragiat, înlănţuind logic 
obiectivele, prin discuţii: găsirea unei surse de apă, construirea unui adăpost, aprinderea unui foc, 
procurarea mâncării. Fiecare a primit apoi o coală A4 pe care a desenat obiectele pe care le 
considera ca fiindu-i necesare. 

    
 

Au prezentat apoi pe rând desenele, argumentând obiectul ales. 
 

                           
 

S-au grupat în perechi şi au comparat soluţiile găsite. Au discutat despre diferenţele 
observate şi au ales împreună doar acele obiecte cu care erau de acord amândoi că ar fi utile.  
 

                        
 

Au notat pe tablă obiectele alese şi au motivat alegerea,  argumentând. 
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Am analizat împreună cu ceilalţi elevi alegerile făcute şi au făcut modificări în listă, 
înlocuind unele dintre obiecte sau adăugând altele. 
 

 
 

În finalul activităţii am purtat discuţii despre importanţa luării în considerare a cât mai 
multor alternative pentru a lua o decizie şi am analizat diferenţele dintre decizia individuală şi cea 
luată de pereche sau de grup, cu evidenţierea unor avantaje sau dezavantaje.  



27

EDUCAREA CONŞTIINŢEI ŞI CONDUITEI MORALE

                                                                                                       Profesor Dana Velea
Şcoala Specială Valea Mare, jud. Argeş

  Pentru realizarea idealului educaţional – dezvoltarea integrală, armonioasă, liberă,  
autonomă şi creativă a personalităţii – activitatea educativă se diversifică în raport cu 
componentele individualităţii, rezultând conţinuturi, obiective, metodologii diferite.  
              Astfel, latura bio-fiziologică a personalităţii devine obiectiv general pentru educaţia fizică, iar dimensiunea 
psiho-socio-culturală pentru educaţia intelectuală (cunoaşterea realităţii în mod ştiinţific), educaţia morală 
(cunoaşterea şi aplicarea valorilor, normelor realităţii sociale), educaţia profesională, tehnologică (cunoaşterea 
şi formarea pentru armonia, frumuseţea realităţii înconjurătoare).
              Acestor conţinuturi, forme clasice ale educaţiei li se adaugă noi dimensiuni, derivate din problematica 
lumii contemporane şi surprinse în numeroase studii actuale: educaţia civică, educaţia religioasă, educaţia 
pentru viaţa de familie, educaţia juridică, educaţia economică, politică, sexuală, pentru timpul liber şi altele, 
în curs de conturare.
              Formarea personalităţii umane este, în aceeaşi măsură şi concomitent, un proces individual şi social. 
Individual - întrucât se referă la un subiect concret, de la o anumită vârstă putându-se vorbi de o autoformare; 
social - în sensul că se realizează într-un context situaţional dat, în care acţionează o multitudine de variabile 
exterioare care-şi pun amprenta asupra devenirii personalităţii umane.
              Moralitatea, componentă fundamentală a personalităţii umane, se manifestă în relaţiile individului cu 
ceilalţi. 
              Educaţia morală completeazã, cu formarea profilului moral, formarea conştiinţei morale, formarea 
conduitei morale (ca obiectivare a conştiinţei în acţiuni concrete). O coordonată importantă a formării 
personalităţii o constituie educaţia moral-civică, care se manifestă printr-un anume fel de a acţiona, 
de a gândi, de a se comporta. Educaţia morală este un proces complex şi neîntrerupt care trebuie început 
de la cea mai fragedă vârstă, când copilul, imitând, îşi formează deprinderi de comportare civilizată.  
              Succesul educaţiei morale la vârsta scolară nu vine de la sine, ci este rezultatul unei munci stăruitoare, 
migăloase, desfaşurate cu pasiune şi responsabilitate de învăţător. Copiii vor fi mai întâi învăţaţi să acţioneze 
în concordanţă cu cerinţele adulţilor. Mai târziu, învăţătoarele îi vor ajuta să înţeleagă de ce este bun un anumit 
comportament şi nu altul, iar ei vor fi capabili să discearnă. Fiecare activitate sau joc dispune de multiple valenţe 
specifice pentru educarea morală a şcolarilor. În acest fel, copiilor li se formează reprezentări simple despre bine şi 
rău, despre cinste şi necinste, despre adevăr şi minciună, despre muncă şi lenevie, despre disciplină şi indisciplină, 
despre conştiinc iozitate, li se transmit emoţii şi sentimente, devin sensibili la acţiunile morale.  
              În acest sens poate fi folosită încărcătura educativă a lecturilor istorice ori geografice, dar mai ales 
a celor religioase. Cunoaşterea unor elemente locale specifice, a unor personaje istorice, culturale, a faptelor 
şi realizărilor lor, îi ajută pe copii să înţeleagă şi să preţuiască înfăptuirile de seamă ale neamului şi să capete 
sentimentul apartenenţei naţionale. Educaţia moral-civică, în şcoală, se concretizează în activităţile de educaţie 
pentru societate, categorie de activitate ale cărei obiective prevăd formarea unei conduite morale a copiilor, 
dar acestea nu sunt exclusive. Educaţia moral-civică se realizează şi în cadrul celorlalte categorii de activităţi 
educative din şcoală, ele fiind complementare în realizarea obiectivelor educaţiei morale. 

     Un profil moral puternic structurat se va răsfrânge în mod pozitiv asupra educaţiei intelectuale. 
Trăsături ca: perseverenţa, tenacitatea, spiritul de disciplină, respectul pentru adevăr, spiritul de răspundere, 
conştiinciozitatea au darul de a mobiliza resursele interne ale personalităţii în direcţia unei productivităţi mai 
mari a educaţiei intelectuale, a receptivităţii şi a asimilării valorilor ştiinţifice.

     Procesul formării conştiinţei morale este lung si anevoios, iar transformarea acesteia în conduită 
presupune corelarea tuturor componentelor fundamentale ale acestui proces: obiective, conţinut, metode, 
mijloace, forme de organizare, metode de evaluare. Îmbinarea tuturor acestora într-un sistem, deprinderea 
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elementelor de bază, unitatea aspectului teoretic cu cel practic şi fundamentarea actului educaţional pe principii 
ştiinţifice, reprezintă baza unei educaţii morale corespunzătoare.

     Pentru a face educaţie morală, cadrul didactic (educator – învăţător – institutor - profesor) foloseşte 
toate disciplinele şcolare, valorificând cu pricepere conţinuturile.

     Studierea religiei în şcoală are un rol decisiv pentru păstrarea sănătăţii spirituale şi morale a poporului 
nostru şi pentru dezvoltarea responsabilităţii.

     Religia vine în întâmpinarea nevoilor de dragoste, siguranţă şi protecţie a copiilor. Copiii au nevoie 
să ştie că cineva se preocupă să le arate ce trebuie să facă, ce le este permis şi ce nu. În cultivarea sufletului, 
educaţia religioasă nu este unilaterală: ea apelează la educaţia civică, morală, estetică.
              Educarea copilului se realizează într-un proces de lungă durată. Diversitatea modalităţilor de abordare, 
tactul pedagogic de care dă dovadă educatorul şi, nu în ultimul rând, comportamentul moral al acestuia, au 
menirea de a forma elevul. În acest context, accentul nu trebuie să cadă pe transmiterea unei bogate informaţii 
de specialitate pe care elevii ar trebui să o reproducă fidel, ci pe formarea unei atitudini critice, reflexive, 
responsabile, pe dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, pe cultivarea respectului faţă de sine si faţă 
de ceilalţi. Jean Piaget remarca în lucrarea Judecata morală la copil: ,,Orice morală constă într-un sistem 
de reguli; iar esenţa oricărei moralităţi trebuie căutată în respectul pe care individul îl nutreşte faţă de aceste 
reguli.”   Comportamentul copilului este strâns legat şi de cel care emite norma. Acesta ,,încalcă” legea de 
multe ori, nu dintr-o înclinaţie ,,rea”, cât mai ales din cauza raportării sale negative la persoana care o emite.              

     Realizarea educaţiei morale presupune o abordare graduală, de la trezirea şi dezvoltarea sentimentelor 
morale, la practicarea faptelor morale şi la manifestarea voinţei şi convingerilor morale pe baza înţelegerii 
situaţiilor concrete pe care le oferă viaţa.

BIBLIOGRAFIE:

1. Bogdan Bălan, Ştefan Boncu, „Psihopedagogie”, Editura Polirom, 1998        
2. Petre Ţuţea, „Reflecţii religioase”, Editura Nemira, 1992.
3. Sorin Cristea, „Pedagogie”, Editura Hardiscom, 1996; 
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ACTIVITATEA    EXTRACURRICULARĂ  -  PROVOCARE  INTERDISCIPLINARĂ A 
NOILOR OPŢIUNI ALE ŞCOLII MODERNE 

 
                                                                                 Profesor înv. primar Nela Acatrinei,  
                                          Şcoala ,,Dimitrie Anghel” Corneşti - Miroslava, judeţul Iaşi 

 
Activităţile extracurriculare sunt absolut indispensabile procesului de educare a elevilor, 

complexitatea finalităţilor educaţionale impunând îmbinarea acestor activităţi cu cele curriculare. 
Activităţi complementare celor de învăţare realizată la clasă, activităţile extracurriculare  

urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, valorifică şi 
dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor. Având un caracter recreativ,  caracacterizate de 
optimism şi umor, copiii îşi pot manifesta în voie spiritul de iniţiativă, iar participarea este liber 
consimţită, necondiţionată şi totodată creează un sentiment de încredere tuturor participanţilor. 
Au caracter colectiv, un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, conducând la sudarea 
legăturii dintre copii, învăţându-i să trăiască în grup. 

Întrucât realizarea lor se face şi din punct de vedere interdisciplinar, activităţile 
extraşcolare au o mare valoare educativă, orientând elevii către activităţi utile care să întregească 
educaţia şcolară şi contribuind la formarea personalităţii. 

Interdisciplinaritatea este descrisă ca o formă de întrepătrundere a mai multor discipline 
şi de coordonare a cercetărilor astfel încât, să poată conduce în timp, prin specializare, la apariţia 
unui nou areal de cunoaştere. 

Conceptul de interdisciplinaritate desemnează o nouă abordare a învăţării, centrată nu pe 
materii, teme sau subiecte ci ,,dincolo” de acestea. Forma de organizare a conţinuturilor este 
axată pe demersurile elevului: a comunica (recepţie şi emisie), a reacţiona la mediul înconjurător, 
a traduce, a se adapta, a prevedea, a învăţa, a decide, a alege, a aprecia, a examina acţiunea, a 
acţiona, a aplica, a rezolva probleme, a crea, a transforma, a organiza, a conduce, a explica, a 
abstrage, a dovedi. 

În acest context, propun spre exemplificare ultima activitate extracurriculară desfăşurată 
în cadrul unui proiect educaţional, Să circulăm corect! Deoarece educaţia rutieră în şcoala 
contemporană se realizează sporadic iar învăţământul primar constituie platforma pe care se 
construieşte educaţia rutieră, unde se formează comportamentul rutier, am propus variate şi 
atractive acţiuni în cadrul acestui proiect.  Puţinele texte suport ce tratează această temă la 
disciplina Limba şi literatura română sau la Educaţia civică şi chiar discuţiile ocazionale sunt 
insuficiente formării unor deprinderi corecte de participare la trafic, de comportament rutier. 

În cadrul proiectului am inițiat următoarele acțiuni: ,,ABC-ul regulilor de circulație” – 
constituirea unui punc de informare privind regulile de circulație pe drumurile publice; ,,Micii 
polițiști și disciplina străzii” – organizarea patrulei școlare; ,,Prietenul meu, polițistul”  - întâlniri 
ale elevilor cu agenți de poliție”;  ,,Astăzi, părinții ne învață să circulăm” - lecturi, dezbateri ale 
părintilor pentru elevi;  ,,Concursuri de educație rutieră” – concursuri; ,,Micul agent de 
circulație” - dramatizare, jocuri de rol, programe artistice pe teme de circulație; ,,Atenție la... 
neatenție” - exerciții practice de comportare pe drumurile public etc.   
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 În cadrul activităților extracurriculare ale proiectului educaţional Să circulăm corect!, 
elevii au învățat și aplicat direct cunoștintele teoretice despre circulație. Îmbinând spiritul 
creativ, dorința de joacă și divertisment, imaginația și visarea copiilor cu scopul major de 
pregătire pentru viață, învățare și deprindere a regulilor de circulație am organizat activități 
specifice micilor pietoni, promovâd teme de interes prioritar. 

PROIECT  DE ACTIVITATE    EXTRACURRICULARĂ 
În circulaţia rutieră e de ajuns – uneori – să greşesti o singură dată pentru ca a doua 

oară nu mai ai când. 
CLASA:           a II-a 
TEMA:                   Mijloacele de transport 
SUBTEMA:           Semne şi reguli de circulaţie 
TITLUL 
ACTIVITĂȚII:     NE JUCĂM, NE DISTRĂM - CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM! 
SCOPUL:              formarea unor capacități și deprinderi pentru aplicarea și respectarea unor 
reguli și norme corecte de deplasare pe drumurile publice 
OBIECTIVE: 
- să prezinte câteva reguli de circulație pentru pietoni sau bicicliști de pe pancartele şi machetele 
construite; 
- să explice cuvinte din alfabetul rutier în imagini lucrate; 
- să respecte/aplice regulile de circulație cunoscute în situațiile date ( jocul pe calculator, 
scenetă) ; 
- să utilizeze un limbaj adecvat în urma implicării conştiente în activitatea de educaţie rutieră; 
- să colaboreze cu colegii pentru îndeplinirea sarcinilor date; 
FORME DE REALIZARE:  jocuri și program artistic ( exercitiu-joc, tip întrecere, pe 
calculator, joc de rol etc.) 
PARTENERI: elevii clasei a II-a Școala: ,,Dimitrie Anghel’’ CORNEȘTI, învățători, profesori, 
directorul școlii, părinții elevilor; 
PUBLIC ȚINTĂ:  elevii clasei a II-a Școala: ,,Dimitrie Anghel’’ CORNEȘTI, învățători Liceul 
“Vasile Alecsandri’’, Miroslava, Şcoala “Funny English’’, Bârnova, Şcoala “Al. Russo’’, Şcoala 
“I. Holban’’, profesori, directorul școlii; 
METODE ȘI PROCEDEE: explicația, problematizarea, exercițiul-joc,  jocul pe calculator, 
jocul de rol 
RESURSE MATERIALE: 
- materiale pentru ornarea clasei; computere, CD, videoproiector; textul scenetei și al cântecelor; 
minge; materiale pentru pancarte (regulile de circulație listate color, ace cu gămălie, lipici, coli 
polistiren expandat) pentru paradă; desenele realizate de elevi; cartonașe pentru jocul BINGO 
RUTIER; semafor, zebră, indicatoare rutiere construite de elevi;  diplome PERMIS DE BUN 
PIETON; 
DISCIPLINE IMPLICATE:  Limba română, Matematica, Educaţia muzicală, Abilităţi 
practice, Educaţie plastică,  Prietenul meu - calculatorul, Educaţie civică, Educaţie fizică 
LOCUL DE DESFĂȘURARE:  sala de clasă 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚII 
 

1.  JOC  CINE SUNT?- de spargere a gheții ( ICE  BREAKING ) 
Învățătorul ține în mână o minge. Își prezintă numele și o calitate ( se autocaracterizează 

într-o propoziție/frază). Dă ușor, bucuros și cu mult calm mingea unui  elev. Fiecare elev trebuie 
să facă același lucru: prezentarea numelui și a unei însușiri fizice sau sufletești de care este tare 
mândru. 

 
2.  PARADA   REGULILOR  DE  CIRCULAȚIE 
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DISCIPLINE IMPLICATE: Limba română, Educaţiamuzicală, Abilităţi practice, 

Educaţie civică.  
Copii intră pe 3 grupe: pancarte - regulile de circulație, macheta  SATUL MEU, macheta 

ORAŞUL. 
Fiecare participant la activitate va defila, pe melodia cântecului Reguli de circulație prin 

fața invitaților cu câte o pancartă în mâna dreaptă. Pe ea va fi scrisă câte o regulă de circulație     
( pe înțelesul copiilor de această vârstă). 

Apoi, copiii se așază în linie dreaptă, în fața sălii și își prezintă, pe rând, regula de 
circulație pregătită. 

1. Traversează străzile numai pe ZEBRA (trecere depietoni),  iar acolo unde sunt instalate 
semafoare, numai la culoarea verde a acestora; dacă semnalul de culoare verde începe să 
clipească, grăbește-te deoarece urmează să apară semnalul de culoare roșie! 

2. În intersecțiile fără zebră, traversarea de pe un trotuar pe celalalt se face numai pe la colțul 
străzii și numai când prin acel loc nu circulă mașini! 

3. Privește atent în stânga și în dreapta și asigură-te de fiecare dată când vrei să traversați 
strada! 

4. Nu traversa niciodată strada în fugă! 
5. Pe drumurile publice situate în afara localităților, ori care nu au trotuare, circulă numai pe 

partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea acestuia! 
6. După căderea întunericului, folosește vesta reflectorizantă sau îmbrăcaminte de culoare 

deschisă, care te va face mai vizibil în lumina farurilor mașinilor! 
7. Joacă-te departe de autoturisme, în locuri sigure, special amenajate pentru copii! 
8. Poartă cască de protecție de fiecare dată când ești cu bicicleta! 
9. Dacă nu ai 14 ani, nu ai voie să conduci bicicleta pe drumurile publice cu trafic intens. 
10. Mergi pe langă bicicletă și nu pe ea, atunci când traversezi pe la trecerile de pietoni.                        

La fel vor proceda şi copiii ce au realizat machetele. 

3. JOC –  SUNT ÎNVĂȚĂTOR LA ORA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ 
   DISCIPLINE IMPLICATE: Limba română, Educaţia 
muzicală, Educaţie plastică; 
   Pe o pânză, în fața sălii, vor fi expuse desenele - 
ALFABETUL RUTIER ÎN IMAGINI  lucrate de copii în 
timpul altor activităţi. 
    Fiecare elev va fi, pentru câteva secunde învățător. Se va 
așeza   în dreptul desenului și explică (la nivelul vârstei lor) 
cuvântul ce denumește/reprezintă imaginea aleasă. 

Alfabetul rutier în imagini 
A Autovehicul  –  vehicul prevăzut cu un motor care îl pune în mișcare; servește la 

transportul oamenilor sau al mărfurilor; 



32

Agent de poliție rutieră  –   polițist care supraveghează și dirijează circulația 
autovehiculelor și a pietonilor; 

C Carosabil  –  suprafața drumurilor cuprinsă între trotuare, pe unde circulă mașinile;  
 Centura de siguranță  – curea lată din material special, cu care este dotat un 

autovehicul, folosită pentru protejarea pasagerilor în caz de accident;  
I Intersecția  –   locul unde se încrucișează două sau mai multe drumuri; 
P Pietonii  –  toate persoanele care se deplasează pe jos, pe trotuarul unei străzi sau pe un 

drum public;  
R Refugiu – loc amenajat ca un trotuar pe partea carosabilă a drumului, folosit pentru a 

ușura traversarea străzii sau urcarea și coborârea dintr-un mijloc de transport; 
S Semaforul  – dispozitiv de semnalizare cu lumini colorate (roșu și verde pentru pietoni/ 

roșu, galben și verde pentru șoferi) folosit pentru a dirija circulația în orașe;   
Strada  –  drum situat în interiorul localităților de-a lungul căruia, de o parte și de alta, se 
află trotuarele, destinate circulației pietonilor;  

T Trotuarul  –  partea de la marginea străzii, mai ridicată decât suprafața carosabilă, 
destinată circulației pietonilor; 

V Vehicul – mijloc de transport care se deplasează pe o cale de comunicație (terestră, 
subterană, aeriană, cosmic, pe sub apă); 

Z Zebra – marcaj de trecere a străzii pentru pietoni, format din linii paralele albe; 
 

4. JOC – BINGO RUTIER 
DISCIPLINE IMPLICATE:  Limba română, Educaţie civică 
Toți elevii  primesc câte 3 cartonașe bingo. 
Ei trebuie să studieze imaginea dată  și să găseacă indicatoarele rutiere. 
3 dintre indicatoare se regăsesc în tabel. Când au vizualizat linia cu cele 3 indicatoare 

strigă BINGO. Împreună cu ceilalți elevi din clasă taie din carton linia ( orizontală,verticală, 
oblică) cu cele 3 indicatoare. Câștigă elevul care strigă de cele mai multe ori BINGO. Se 
exemplifică la video proiector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. JOC pe calculator – MICUL PIETON  
 

   DISCIPLINE IMPLICATE:  Limba română, Matematica, 
Prietenul meu - calculatorul, Educaţie civică 

                                                    Se prezintă și se explică pe video- proiector primul nivel al          
    jocului. 

    În acest joc, pietonul Călin trebuie să ajungă de la punctul de 
plecare la finalul traseului respectând regulile de circulație. Ca 
pieton, Călin trebuie să știe că strada nu se traversează decât pe la 
trecerile marcate/semafor. Mișcările lui Călin se fac cu ajutorul 
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mouse-ului în imediata apropiere. Dacă încearcă să traverseze prin 
locuri nemarcate, el va fi nevoit să repete traseul. 

Elevii vor forma 2 grupe care își va alege câte un șef și vor lucra la câte un calculator. 
Fiecare elev va primi la sfârșitul jocului un PERMIS DE BUN PIETON. 
 

 
 
6. DE-A PIETONII!  - scenetă 
DISCIPLINE IMPLICATE:  Limba română, Educaţia muzicală, Educaţie civică, 

Educaţie fizică 
Personajele:  Fetița 1, Pietonul 1, Camionul, Autoturismul, Polițistul, Pietonul 2, Băiatul 

1, Băiatul 2, Fetița 2, Fetița 3, Băiatul 3, Fetița 4, Semaforul, Corul copiilor 
În sală este amenajat o stradă cu trecere de pietoni, indicatoare rutiere, un semafor 

confecţionat în alte activităţi ale proiectului, un autoturism şi un camion – jucării, de dimensiuni 
mai mari etc. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   JOC – R.A.I. (răspunde - aruncă - întreabă) 
În perechi, elevii vor formula întrebări şi răspunsuri folosind cunoştinţe, termeni despre 

educația rutieră, învăţaţi, auziţi, folosiţi la toate activităţile proiectului educaţional Să circulăm 
corect!  Elevul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare elevului care o prinde. Cel 
care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă 
întrebare. Elevul care nu ştie răspunsul este ajutat de cel care adresează întrebarea. 

Se prezintă o pancartă mare  cu proverbul ,, Paza bună trece primejdia rea!” 
Evaluare: 
- aprecierea elevilor care au contribuit la realizarea acestei activități de către participanți 
(învățători, profesori, director, părinți); 
- aprecierea lucrărilor expuse și a materialelor realizate; 
- publicarea imaginilor din timpul activităţilor în revista școlii Curcubeu și pe didactic.ro. 
-  parada  semnelor de circulație; 
- expoziţii cu lucrările realizate de copii. 
- folosirea cu responsabilitate a străzii prin respectarea regulilor de circulaţie, prin alegerea 
corectă a locului de joacă și reducerea numărului de accidente în rândul copiilor; 
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Pentru desfăşurarea activităţii prezentate mai sus, am descoperit soluţii prin care 
mijloacele moderne extracurriculare (JOC pe calculator – MICUL PIETON) alături de 
comunicarea artistică (DE-A PIETONII! - scenetă, PARADA   REGULILOR  DE  
CIRCULAȚIE) şi cea prin suport scris (JOC – BINGO RUTIER)  au interrelaţionat astfel încât 
a devenit o activitate instructuiv-educativă atractivă. Prin crearea unor situaţii de învăţare 
adecvate, am valorificat la maximum potenţialul fiecărui  elev,  participând  de bunăvoie, cu 
multă dăruire sufletească. 

Numai prin realizarea unor activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, 
diverse,  desfăşurate în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode active şi stimulative, se 
pot forma valori care stau la baza construirii profilului elevului: încrederea în sine, cooperarea, 
creativitatea, curiozitatea, empatia, entuziasmul, independenţa, respectul, toleranţa.  

Activităţile extracurriculare creează un cadru optim de formare a unei personalităţi 
complete şi complexe, deoarece: valorifică aptitudinile; încurajează competenţa; antrenează 
copiii în abordarea unor teme bazate pe iniţiativă, creativitate şi fac apel la exerciţiul 
comunicării, relaţionarii, implicându-i totodată în responsabilităţi. 
  
 Bibliografie: 
1) Albu, G.,1998, Introducere într-o pedagogie a libertăţii. Despre libertatea copilului şi 
autoritatea adultului, Editura Polirom, Iaşi; 
2) Cucoş, C., 2002, Pedagogie (Ediţia a II-a ), Editura Polirom, Iaşi; 
3) Educația rutieră  a copiilor – siguranța vieții, Simpozionul național/internațional, Iași, ediția 
a II-a, 21-22 martie 2008 și ediția a III-a, 15-16 mai 2009; 
4) Momanu, M., 2002, Introducere în teoria educaţiei, Editura Polirom, Iaşi; 
5) Nolte, D.L.,  2001, Cum se formează copiii noştri, Editura Humanitas Practic, Bucureşti; 
6)Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 
procesului de învătământ; 
7) Şincan, E., 1993, Ỉndrumǎtor pentru învǎţǎtori, pǎrinţi şi copii, Ed. Gh. Alexandrescu, 
Craiova. 
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ABILITĂȚI PRACTICE – CLASA A II-A 
PROIECT DE LECȚIE  „COLAJ - PRIMAVARA” 

 
 

Profesor:Anca Avram, Școala nr. 5 Tulcea 
 

„E harnic nu oricine lucrează, ci acela care lucrează cu plăcere,  
care nu poate fără lucru.” (Nicolae Iorga) 

 
 

Data: 22 martie 2012 
Şcoala: „Școala Nr. 5” Tulcea 
Învăţător: Avram Anca 
Clasa: a II-a C 
Aria curriculară: Tehnologii 
Disciplina: Abilităţi practice 
Unitatea de învăţare: Activități cu materiale ”Hârtia” 
Titlul lecţiei: „Colaj Primăvara” 
Tipul lecţiei: - de formare de priceperi şi deprinderi 
 
Obiective: 
 
Obiectiv de referinţă specific lecţiei: Realizarea unor compoziţii aplicative 
urmărindu-se formarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza tehnici de 
lucru  diverse 
 

Obiective operaţionale: 
OC1:      Să identifice materialele şi ustensilele folosite; 
OC2:      Să stabilească tehnica de lucru prin care poate obţine un produs finit; 
OC3:    Să aplice tehnica de lucru necesară pentru fiecare etapa în parte sau 

pentru fiecare produs realizat; 
OC4:   Să asambleze părţi componente pentru a obţine produse finite; 
OC5:  Să găsească mijloace de îmbinare a produselor colective pentru a obţine    
              o compoziţie aplicativă unitară; 
OC6:  Să-și autoaprecieze munca și să o valorifice; 
 
OA:  Dezvoltarea gustului estetic şi a interesului pentru a lucra în colectiv. 
 
Strategii didactice: 
Metode :  
 de comunicare orală conversative: -    conversaţia 

- discuţia colectivă 
- explicaţia 
- instructajul 

 de explorare indirectă: - demonstraţia 
 de acţiune reală: - activităţi recreative 

- lucrări practice 
- tehnici creative 
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Mijloace: 
 informativ demonstrative: obiecte confecţionate –substitute ale realităţii 

- foarfece 
- lipici 
- coală carton 
- creioane colorate 
- hâtie glace 
- hârtie creponată 
- coli colorate 

 
Bibliografie:  

 Programa școlară clasa a II-a 
 ”Abilități practice clasele I-IV” Ghid metodic 
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Nr 
crt 

Momentele 
lecţiei 

OB Elemente esenţiale de conţinut Strategii 
didactice 

Evaluare Observaţii  

Activitatea învăţătorului Activitatea 
elevului 

Metode 

1. Pregătirea 
clasei pentru 
activitate de 

învăţare 

 
 

a)Organizarea 
colectivului 
-Voi verifica materialele 
necesare desfăşurării orei  
b)Captarea şi orientarea 
atenţiei se va face prin 
intermediul apariției 
”Primăverii” care le va 
aduce elevilor o rețetă de 
primăvară. 

-Activitate 
frontală 
-Elevii verifică 
materialele 
 
 
-Elevii vor 
asculta rețeta de 
primăvară 

conversația 
discuția 

colectivă 
explicația 

 
 

  

2.  Dirijarea 
învăţării 

 - Voi solicita elevii să 
răspundă  următorului 
set de întrebări: 

Ce ingrediente trebuie să 
folosim la aceasta rețetă? 
Ce mai trebuie să 
adăugăm? 
Cuce trebuie să 
condimentăm? 
Cu ce trebuie să asezonăm? 
Ce trebuie să mai 
presărăm? 
Cu ce se servește această 
rețetă? 

-Elevii vor 
răspunde la 
întrebări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 orala  

3. Anunţarea 
temei 

 -Astăzi, la ora de abilităţi 
practice vom încerca să 
realizăm şi noi un colaj 
despre Primăvară 

-Elevii ascultă 
explicaţiile. 

   

4. Enunţarea 
scopului şi a   
obiectivelor 

 -Voi anunţa elevii că până 
la sfârşitul orei vom 
încerca să realizăm cât mai 
multe obiecte tematice 
care  să alcătuiască o 
compoziţie comună, 
utilizând o serie de tehnici 
(decupaj, lipire, motolirea 
hârtiei) 

-Elevii vor 
asculta 
explicaţiile. 

   

5. Instructajul 
şi 

demonstraţia 

 -Voi explica elevilor că 
vor avea sarcini diferite: 
Unii elevi vor realiza un 
copac înflorit, alți  elevi 
vor decupa soarele și-l vor 
lipi, alții  vor decupa berze 
și rîndunele, unii vor 
realiza ghiogei, viorele și 
câțiva bănuți de păpădie, 
alții vor presăra o mână 
de pământ proaspăt arat și 
iarbă nouă și câțiva elevi 
vor decupa fluturi și 
albine. 
 
Clasa va fi împărțită în trei 
grupe 

-Elevii vor 
urmări 
instructajul şi 
vor stabili 
materialele 
necesare. 
 
 
 
 
 
-Elevii vor 
urmări modelul 
pentru 
îndeplinirea 
sarcinilor 
propuse. 

  Pentru a 
facilita 

desfasurarea 
sarcinilor 

fiecare 
grupa va 
avea un 

lider  

6. Executarea 
acţiunii 

 -Voi îndruma elevii în 
realizarea compoziţiilor: 

-Elevii vor 
realiza obiectele 
cerute. 
 

 Probă 
practică 
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 7. Analiza şi 
aprecierea 
rezultatelor 

 Se vor analiza lucrările în 
funcţie de anumite cerinţe: 
*dacă a decupat după 
contur; 
*daca a asamblat corect 
obiectele; 
*dacă lucrarea este 
executată îngrijit; 

-Elevii vor 
participa la 
autoevaluarea şi 
evaluarea 
lucrărilor 

   

8. Aprecieri 
finale 

 -Voi face câteva aprecieri 
finale asupra modului de 
lucru. 
-Se va cânta cântecul 
Primăvara 

-Elevii vor 
asculta 
explicaţiile. 
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METODE DE ÎNVĂŢARE ACTIV-INTERACTIVE SPECIFICE  
LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

Profesor învăţământ primar Ion Popovici,
Şcoala cu clasele I-VIII Sicheviţa, Jud. Caraş-Severin

Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii 
critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de 
a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de 
a sintetiza/esenţializa informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să 
respecte părerile colegilor.

Metodele de predare – învăţare specifice limbii şi literaturii române sunt multiple. Pentru a putea dezbate 
importanţa unor metode în asimilarea unor deprinderi şi abilităţi, trebuie să cunoaştem semnificaţia conceptului:

„Privită sub raport funcţional şi structural, metoda poate fi considerată drept un model sau un ansamblu 
organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practica a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse 
în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse.” (I. 
Cerghit) 

Prin metode interactive elevii işi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor 
avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul lor trebuie sa fie unul intelectual, de exersare a proceselor 
psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin 
studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care elevii işi asuma responsabilitaţi şi verifică 
soluţii, elaborează sinteze în activitatea de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluţiile grupului au 
încărcătură afectivă şi originalitate atunci când se respectă principiul flexibilităţii.

Aplicarea metodelor solicită timp, diversitate de idei, angajare în acţiune, descoperirea unor noi valori, 
responsabilitatea didactică, încredere în capacitatea personală de a le aplica creator pentru eficientizarea 
procesului instructiv educativ.

„Înţelegând prin metodă de învăţământ o cale , un drum de străbătut deopotriva de elevi şi profesori, prin 
care – conform unor principii (principii didactice) dar şi unor legi (legile învăţării) se înfăptuiesc obiectivele 
instruirii, adică se însuşesc de către elevi anumite cunoştinţe de bază şi se formează anumite capacităţi 
intelectuale şi convingeri în vederea integrării progresive în societate.” (Ion Berca) 

În cadrul fiecărei metode elevii primesc sarcini de învăţare. Acestea sunt foarte diferite de la o metodă la 
alta încât explorează o mare varietate de capacităţi.

Sarcinile de lucru trebuie să îndeplinească anumite condiţii:
- să fie transmis timpul alocat sarcinii de lucru;
- să fie descrisă gradual;
- să fie legată de viaţa reală;
- să ofere posibilitatea elevilor de a se autoevalua, corect, de a comunica cu colegii;
- în formularea întrebărilor să se folosească taxonomia lui Bloom. 
Descriu, pe scurt, câteva din metodele folosite împreună cu elevii mei şi care au devenit eficiente 

instrumente de lucru pentru aceştia în cadrul atelierelor de limba şi literatura română. 
Brainstorming-ul, în traducere liberă „furtună în creier”, este o metodă de lucru interactivă care se bazează 

pe asaltul de idei pe care îl provoacă o anumită temă, sarcină. Este o metodă ce stimulează creativitatea prin 
anunţarea spontană a mai multor idei în legătură cu tema dată, îl solicită pe elev să găsească soluţii. Exemple 
de interogări care să declanşeze brainstorming-ul: „ Ce învăţătură/ mesaj vă transmite textul citit?”, „Cum ai 
fi procedat dacă te-ai fi aflat în situaţia personajului X?” etc.    

Metoda cadranelor, metodă a gândirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii a două drepte 
perpendiculare, astfel încât să se formeze cele patru „cadrane” şi în care elevii vor nota informaţiile solicitate. 
Se poate lucra individual sau cu clasa împărţită pe grupe şi atunci fiecare grupa va primi câte o fişă. Se pot 
propune diferite cerinţe în cadrul metodei cadranelor pentru a realiza obiectivele propuse în lecţia respectivă. 
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Propun spre exemplificare o varianta a cadranelor:
Cadranul I: Precizează personajele textului citit.
Cadranul II: Stabileşte şi scrie ideile principale ale textului citit.
Cadranul III: Scrie morala/ învăţătura care se desprinde din text. 
Cadranul IV: Reprezintă printr-un desen al doilea fragment din text.
Cvintetul este o tehnică ce constă în crearea unei poezii de cinci versuri după reguli precise în scopul de 

a sintetiza conţinutul unei teme abordate în exprimări concise. Regulile de elaborare sunt:
Primul vers constă dintr-un singur cuvânt semnificativ, care denumeşte subiectul (un substantiv);
Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul (adjective);
Al treilea vers este format din trei cuvinte care arată acţiuni (verbe la gerunziu);
Al patrulea vers este o propoziţie din patru cuvinte care să exprime ce simt ei despre subiect;
Ultimul vers este format dintr-un cuvânt cu rol de constatare sau concluzie care să exprime esenţa 

subiectului (substantiv). Cuvântul nu trebuie să fie repetat în celelalte versuri.
Cubul – tehnica folosită în condiţiile în care se urmăreşte să se afle cât mai multe informaţii în legătură 

cu un subiect. Pe cele şase feţe ale cubului, colorate diferit, se notează câte un verb:
Albastru - Descrie: Descrie cum arată personajul X.
Mov - Compară: Compară personajul X cu personajul Y.
Roşu - Asociază: Asociază numele personajului X cu un nume cunoscut de tine.
Verde - Analizează: Spune ce crezi despre faptele personajului X.
Galben - Argumentează: Argumentează pro sau contra de ce s-a întâmplat…
Portocaliu - Aplică: Povesteşte despre personajul principal.
Are avantajul că se poate desfăşura individual, în perechi sau în grup.
Diagrama Venn - Se cere elevilor să facă o reprezentare grafică a două obiecte în ceea ce au asemănător 

şi diferit. Ei vor vizualiza partea comună şi vor evidenţia în spaţii diferite elemente diferite.De exemplu: Prin 
ce se aseamănă si se deosebesc personajele X şi Y?

Pot fi utilizate, cu rezultate bune, şi alte metode şi tehnici activ-participative, precum: Ciorchinele, 
Lectura în perechi, Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat, Metoda pălăriilor gânditoare, Metoda SINELG, Jurnalul 
dublu, Eseul de cinci minute, Turul galeriei, Benzile desenate, Reportajul. 

Metodele şi tehnicile active şi interactive au avantaje şi dezavantaje. Dezvoltarea gândirii critice, 
caracterul formativ şi informativ, valorificarea experienţei proprii a elevilor,determinarea elevilor de a căuta 
şi dezvolta soluţii la diverse probleme, evidenţierea modului propriu de înţelegere,climatul antrenant, relaxat, 
bazat pe colaborarea, încrederea şi respectul dintre învăţător- elev/ elevi, elev- elev/ elevi sunt câteva dintre 
avantajele metodelor şi tehnicilor active care fac din lecţie o aventură a cunoaşterii în care copilul participă 
activ, după propriile puteri. Dintre dezavantaje putem menţiona pe cele de ordin evaluativ, pe cele de ordin 
temporal, material, de proiectare, se creează agitaţie în rândul elevilor, necesită introducerea de elemente de 
creativitate pentru a evita monotonia, repetiţia.

Bibliografie:

Cerghit Ioan, 1973, „Metode de învăţământ”, E.D.P., Bucureşti;
Chereja Florica, 2004, „Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar”, Ed. Humanitas Educaţional, 
Bucureşti.
Cucoş Constantin, 1996, Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi;
Jinga Ioan, Istrate Elena, 2001, „Manual de pedagogie”, Ed. All, Bucureşti.



41

ȊMBUNĂTĂŢIREA METODICII ŞI PRACTICII PEDAGOGICE  
PENTRU A CREA OPTIMUM MOTIVAŢIONAL  

ȊN ACTIVITĂŢILE DIDACTICE

Profesor Violeta Mihăeş
Şcoala cu clasele I-VIII Ploscuţeni, Vrancea

De multe ori, datorită avalanşei de informaţie ce încarcă memoria elevului, a prezentării ei într-o formă 
neatractivă şi de multe ori ineficientă, mulţi şi-au pus întrebarea: „E necesară instruirea în şcoală?”. Cei direct 
implicaţi în configurarea şi punerea în practică a conţinuturilor disciplinelor de învăţământ, sunt conştienţi că 
instruirea în şcoală este necesară pentru formarea generaţiei tinere. Prin urmare: „Putem atrage elevii spre a 
studia cu plăcere în şcoală?”.

Pentru ca această întrebare să-şi găsească un răspuns pozitiv, tehnica didactică trebuie să respecte cel 
puţin trei principii în predarea – învăţare.

Un prim aspect îl reprezintă adecvarea predării  la nivelul de vârstă corespunzător clasei respective. 
Nu putem cere elevilor mai mult decât aceştia pot oferi, nu le putem transmite informaţii  superioare puterii lor 
de înţelegere. Nu-i putem obliga să memoreze date , să înveţe mecanic, fără a înţelege. În concluzie, „elevul 
nu trebuie să obosească învăţând  […] memoria mecanică nu facilitează învăţarea, blochează gândirea şi 
imaginaţia”.

La nivelul ciclului primar, elevii se găsesc în stadiul gândirii concrete. Conţinuturile  la acest nivel al 
achiziţiilor fundamentale trebuie structurate, prezentate concis şi într-o formă atractivă, însoţite de imagini 
sugestive. E indicat ca frazele să fie scurte, iar conţinutul lecţiilor să permită desprinderea unor învăţăminte, 
maxime.

Trebuie respectate particularităţile de vârstă, dar şi cele individuale. Fiecare elev este o entitate distinctă, 
are un profil unic, cu capacitate şi viteză de învăţare unice, ce posedă un anumit tip de inteligenţă. (Gardner).

„Din perspectiva unei pedagogii a valorizării umanului, educatorii au menirea de-a oferi o varietate de 
contexte astfel încât diferite tipuri de inteligenţe să se manifeste la nivelul optim”.

În cadrul experienţelor de invatare ar fi de preferat să le propunem elevilor alternative de concretizare 
a efortului educativ care să corespundă fiecărui tip de inteligenţă.

O a doua condiţie pentru asigurarea succesului în predarea – învăţare o constituie democratizarea 
relaţiei învăţător − elev.

Mulţi dintre noi îşi amintesc zilele de şcoală în care stăteam cuminţi în bănci, cu mâinile la spate 
şi ascultam prelegerile fără sfârşit ale dascălului, răspunzând doar atunci când eram întrebaţi, Acesta este 
modelul elevului cu care suntem familiarizaţi, un model tradiţional. Ce putem aşeza în locul său?

Elevul zilelor noastre trebuie să fie un participant activ la actul învăţării în cadrul căruia să preia 
iniţiativa, să participe direct la procesul de învăţare prin valorificarea cunoştinţelor existente şi identificarea 
unor surse de informaţie diverse, să lucreze independent, dar, mult mai important, să-şi însuşească abilitatea 
de a lucra în grup în cadrul căruia să înveţe de la colegii, dar să fie şi profesorul acestora, să se autoevalueze, 
dar să-i poată evalua şi pe alţii. Elevul trebuie să fie un participant la decizia privind curriculum-ul şcolar. 
În vechile programe erau prevăzute un număr limitat de ore la dispoziţia învăţătorului pe care noi îl putem 
transforma în ore la dispoziţia elevilor unde singuri pot hotărî ce doresc să studieze.

Şi rolul dascălului se transformă radical, „din magister dixit el devine un animator, un adevărat strateg 
al unor situaţii variate”. Acesta trebuie să devină un facilitator al procesului de învăţare, centrat pe realitate şi 
pe cele mai recente surse de informare

Cadrului didactic i se asociază tot mai frecvent funcţia de „manager al clasei de elevi şi al activităţii 
de învăţare”.
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Managementul şcolar implică o multitudine de aspecte dintre care ne vom opri acum asupra utilizării 
mobilierului şcolar care nu reprezintă doar un accesoriu, el poate deveni o parte integrantă a procesului de 
învăţare.

Mobilierul va fi aranjat şi rearanjat într-o varietate de scheme, în funcţie de specificul fiecărei activităţi 
de învăţare. Mobilierul de tip modular este soluţia alternativă la mobilierul greoi şi de cele mai multe ori fixat cu 
ajutorul cuielor în podea. Chiar şi în aceste cazuri, învăţătorul trebuie să „elibereze” băncile din încremenirea 
lor, să le scoată din cuie şi să le rearanjeze folosindu-şi imaginaţia şi inventivitatea sa şi a copiilor (să le 
vopsească chiar în culori vii). Elevii trebuiesc implicaţi în reorganizarea clasei, în personalizarea acesteia. E 
foarte important ca sala de clasă să reprezinte o prelungire a noţiunii de acasă, să-i reprezinte.

Pentru aceasta e necesar să reinventam criteriile învăţării  în şcoală, iar învăţătorul, transformat în 
manager trebuie să gestioneze situaţiile de învăţare prin creare unui mediu de studiu adecvat.  

Privitor la sursele de informare, acestea trebuie sa fie cât mai variate, mai recente şi centrate pe realitate. 
Pentru a face învăţarea atractivă, trebuie ca învăţătorul să apeleze la surse da informare accesibile în mediul 
pe care elevul îl frecventează (viaţa cotidiană, şcoala, familia, comunitatea). Nu trebuie neglijată tentaţia 
copilului faţă de calculator şi tendinţa multora de a-l privi ca un instrument de joacă şi atât. Managerul clasei 
trebuie să proiecteze activităţi de învăţare care să le dezvolte copiilor abilităţi de a găsi informaţia cu ajutorul 
calculatorului, de a-şi forma deprinderea de învăţare continuă.

Elevul trebuie să devină un factor activ, implicat în propria sa formare. Aceasta este o condiţie esenţială 
prin care elevul conştientizează rolul şi locul său în cadrul activităţilor de predare − învăţare şi poate fi atras 
în învăţarea oricărei discipline.

Strategiile activ − participative permit celui „care învaţă să-şi construiască propria învăţare”, să 
descopere informaţia pe care apoi s-o predea celorlalţi. Mulţi ar obiecta că se creează haos. Da, dar un haos 
controlat care eficientează învăţarea. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării, toate situaţiile neprevăzute pot fi 
prevăzute de către învăţător, iar elevul este convins că a preluat controlul.

În concluzie, cadrul didactic deţine pârghiile necesare pentru a-l implica afectiv şi efectiv pe elev 
în procesul de învăţare. Modalităţile sunt multiple şi pot căpăta nuanţe în funcţie de personalitatea cadrului 
didactic, a resurselor educative pe care le deţine şi chiar a gradului său de implicare.
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ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Profesor Livia Crăsnean
  Şcoala cu clasele I-VIII „Dr. Vasile Lucaciu”, Satu Mare

          Activitatea denumită Întâlnirea de dimineaţă este parte integrantă a programului normal de şcoală, 
începe de la prima oră de curs timp de 15-20 de minute şi nu afectează orarul obişnuit al zilei. Depinde de 
măiestria şi de talentul cadrului didactic ca activităţile să se îmbine armonios, să nu fie lezată nicio disciplină de 
momentele fireşti ale lecţiei. În fond această „întâlnire” vine să închege colectivul în întregul său, elevi şi cadre 
didactice, este menită să „deschidă” sufletele copiilor, să-i apropie şi să conştientizeze ideea de comunitate.
 Există patru momente ale întâlnirii ale întâlnirii, care se regăsesc în următoarele versuri: „Ai grijă de 
ceilalţi/ De la bun început./Împărtăşeşte celorlalţi dragostea pe care o porţi. /Dacă eşti alături de ceilalţi/ Cei la 
care ţii vor şti./ Ai grijă de ceilalţi şi vei vedea prietenia crescând.” (Fink and Marxer, 1993)
 Reuniunea întregii clase, la începutul zilei debutează cu Salutul, urmat de Împărtăşirea cu ceilalţi, 
Activitatea de grup şi Noutăţile zilei.
 Salutul, prima componentă este întâmpinarea tuturor a celor prezenţi în clasă. Fiecare copil se adresează 
celorlalţi cu respect, foloseşte numele fiecăruia si foloseşte un ton prietenos. Astfel, copiii înţeleg că sunt 
importanţi şi îi ajută şi pe alţii să se simtă membri  importanţi ai grupului.

Cadrul didactic poate să introducă o varietate de saluturi distractive, atrăgătoare, respectuoase şi 
mobilizatoare. Printre saluturile cele mai utilizate de cadrele didactice din întreaga lume se numără salutul 
în diferite limbi, interjecţiile glumeţe, adjectivele descriptive, introducerile formale, utilizarea unor şabloane 
verbale şi nonverbale, coduri cântece şi melodii. Elevii se aşază în cerc, alături de învăţător, astfel încât să îi 
poată privi pe ceilalţi, se ţin de mâini, atingerea, acceptarea fiind prima etapă de colaborare, de coeziune în 
grup.

Saluturile pot fi simple: ”Bună dimineaţa Toma!” sau poate fi modificat prin introducerea unor 
cuvinte noi: ”Bună, Anton, mă bucur că eşti aici”. La întâlnirea de dimineaţă pot fi încorporate introduceri  
şi complimente. Fiecare se prezintă într-o manieră unică şi distractivă folosind adjective pentru a se descrie: 
”Bună dimineaţa, sunt deşteaptă, Ana” sau “Bună dimineaţa, Maria, mă bucur că eşti aici. Ai atâtea idei 
excelente pentru experimente”. Saluturile mai pot fi sub formă de jocuri:

	Transmitera unui obiect-o minge, o sfoară sau o bucată de aţă, o piatră sau un obiect cu o 
anumită semnificaţie de-a lungul cercului în semn de salut.

	Crearea unei reţele-un ghem de aţă sau sfoară este aruncat de-a lungul cercului sau pe diametru 
pe măsură ce fiecare membru este salutat.

	Salutul în ordine alfabetică-elevii îşi spun numele cu glas tare în ordine alfabetică.
	Salutul matematic-salutul începe prin enunţarea numelui persoanei din dreapta urmat de o 

operaţie numerică, de ex. ”Dan,3+5” Dan răspunde prin enunţarea numelui celui care a lansat 
problema urmat de rezultatul operaţiei. Spre ex,”Sanda 8” Salutul se propagă de-a lungul 
cercului până când toţi participanţii au fost salutaţi, au rezolvat o problemă de matematică şi, la 
rândul lor, au salutat alt  membru al cercului.
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Anterior salutului de dimineaţă, un elev va completa calendarul zilei, în care se pot scrie şi enunţuri incomplete: 
Astăzi este..............................,prima zi.............şi este o zi de ..............
Elevii pot completa şi alte date daca mai ştiu de ex.dacă ziua este o sărbătoare, se va vorbi despre eveniment 
câteva secunde.
A doua componentă a Intâlnirii de dimineaţă este Împărtăşirea cu ceilalţi.
 În timpul acesteia,elevii prezintă propriile idei, griji, experienţe şi arată colegilor obiecte care au o 
semnificaţie importantă în viaţa lor. Colegii pun întrebări sau fac comentarii. Persoana care povesteşte răspunde 
la întrebări. Cadrele didactice stabilesc câţi copii vor povesti în fiecare zi, precum şi câte intrebări şi comentarii 
ar trebui să primească fiecare. Zilnic unul, doi,  poate chiar trei elevi vor fi desemnaţi “omul zilei” şi  vor lua 
loc în faţa clasei pe un scaun de unde vor împărtăşi celorlaţi gândurile lor. ”Omul zilei” poate fi copilul născut 
într-o zi cu soţ sau cel născut la o dată identică cu ea de azi, sau cel care a câştigat un premiu cu o zi înainte 
sau cel care-şi serbează onomastica.

A treia componentă a Intâlnirii de dimineaţă este Activitatea de grup.Scopul acestei activităţi este de a crea 
coeziune. Fiecare membru al grupului se integrează cântând, jucând jocuri şi luând parte la activităţi scurte, 
energice, plăcute, distractive. Se pot diferite activităţi cu copiii. De ex. 
	jocuri muzicale îmbinate cu mişcări ”Dacă vesel se trăieşte”; ”Când am fost noi la pădure” 
	activităţi lingvistice: ”Cine ştie mai multe” (un copil spune cuvântul măr iar ceilalţi trebuie să enumere 

toate fructele cunoscute); ”Ciobanul şi mielul” (ciobanul descrie un elev din clasă, iar cel care se 
recunoaşte în descrierea făcută de cioban îi ia locul şi jocul continuă); jocuri de sinonime, antonime, 
metoda ciorchinelui (anticipând o caracterizare a unui personaj). 

	activităţi matematice:exerciţii ale căror rezultate să conducă spre rezolvarea altui exerciţiu, trecând-o 
pe la toţi membrii echipei.

Pe parcursul anului şcolar, cadrele didactice trebuie să selecteze cu atenţie o serie de activităţi prin care să 
stimuleze apropierea dintre copii, să încununeze eforturile şi relizările grupului şi să creeze oportunităţi pentru 
aceştia de a exersa aptitudini necesare pentru a fi atât conducător  şi subordonat.
 Ultima parte a Intâlnirii de dimineaţă se intitulează Noutăţile zilei.
Scopul principal al noutăţilor zilei este de a furniza informaţii. Noutăţile zilei reprezintă un mesaj scurt şi direct, 
scris sau realizat sub îndrumarea cadrului didactic. Noutăţile zilei pot cuprinde:o formulă de salut specială; 
informaţii calendaristice; un mesaj sau o informaţie despre o temă curentă sau discutată despre un subiect 
de discuţie; informaţii privind activitatea din ziua respectivă; informaţii privind sarcini sau responsabilităţi 
specifice; anunţuri speciale pentru ziua respectivă.  Ex. de realizare a noutăţilor zilei.

NOUTĂŢILE ZILEI

Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici.
Astăzi este marţi, 26 octombrie.
Tudor este omul zilei.
Elevii al căror nume începe cu litera M vor povesti astăzi.
Vom merge la sala de muzică după amiază.
La mulţi ani,  Andreea!
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Calendarul zilei: elevii care vor împărtăşi regulile salutului sau cele de desfăşurare a unei activităţi se vor scrie 
pe tablă, pe coli A3,cu markere, fiecare culoare reprezentând un moment al a Intâlnirii de dimineaţă, vizibil 
şi lizibil.
Fiecare activitate reprezintă o ocazie pentru copii de a învăţa şi de a pune în practică o mulţime de aptitudini 
sociale şi neacademice, prin îmbinarea competenţelor sociale, emoţionale şi intelectuale ale membrilor clasei.

Bibliografie:
Bane, Collen - Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici, Manualul cadrului didactic pentru Întâlnirea de 
dimineaţă, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, Bucureşti, 2004
***Învăţământul primar, revistă dedicată cadrelor didactice, nr.2-3, Ed.Miniped, Bucureşti, 2004
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PROGRAM DE REDUCERE A COMPORTAMENTELOR AGRESIVE  
LA ADOLESCENŢI

                 Profesor Florentina Corduneanu  
Şcoala cu clasele I-VIII Doljeşti, Judeţul Neamţ

Educatorii pot să deţină un rol de bază în prevenirea şi limitarea comportamentelor agresive ale 
adolescentilor prin variate modalităţi de intervenţie:

•	crearea unui mediu şcolar sigur, cooperant, eliminând factorii de risc ai comportamentului agresiv;
•	dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unor programe pentru şcoală care să ducă la creşterea 
rezistenţei copiilor în postura de iniţiator al actului agresiv, victimă sau susţinător;
•	dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unor programe care să abiliteze atât copiii cât şi părinţii în 
analiza critică a emisiunilor TV sau mass media (American Psychological Association Comission on 
Violence and Youth 1993 apud J. Allan, J. Nairne, J.A. Majcher, 1996).

Se pare că acele programe care promovează dezvoltarea abilităţilor sociale şi cognitive au cel mai 
mare impact asupra atitudinilor şi comportamentelor, iar cele mai promiţătoare par să fie cele care acţionează 
pe mai multe planuri (orientarea în direcţia perspectivei sociale, generarea de soluţii alternative, dezvoltarea 
stimei de sine, deprinderile de negociere cu covârstnicii, exersarea deprinderilor de rezolvare a problemelor şi 
managementul furiei).

Metode comportamentale de control al frecvenţei de manifestare a unui comportament agresiv: 
•	 întăririle pozitive (Educatorul oferă elevilor 5 minute de pauză . Dacă în acest interval scade manifestarea 

comportamentului agresiv, pauza devine întărire pozitivă); 
•	 pedeapsa ( unui elev din clasa a VII-a sau a VIII-a i se reduce recreaţia cu 5 minute în
urma unui comportament neadecvat. Dacă după această regulă, scade frecvenţa comportamentelor 
disruptive, scăderea recreaţiei cu 5 minute reprezintă o pedeapsă);
•	 întăririle primare (satisfacerea unei nevoi fiziologice; Elevul va primi un aliment preferat); 
•	 întăririle secundare (pentru satisfacerea unei nevoi  materiale sau sociale se pot folosi notele bune); 
•	 modelarea (prin întărirea succesivă a secvenţelor comportamentului, se învaţă comportamente noi).  
•	 eliminarea gradată a stimulilor (înlocuirea unei întăriri materiale cu una socială cum ar fi încurajarea în 

momentul în care frecvenţa comportamentului agresiv scade); 
•	 time-out (este stabilit în clasă iar adolescentul nu va trebui să aibă altă preocupare în această perioadă 

şi nici nu va deveni centrul atenţiei. Timpul pentru time-out să fie între 5 şi 10 minute); 
•	 extincţia (dacă pentru un adolescent acordarea atenţiei este întărire pozitivă pentru comportamentul 

agresiv, când nu i se mai acordă această întărire, după o perioadă comportamentul nu mai apare) 
•	 penalizarea (se retrage un număr de credite oferite anterior de profesor, pentru ca a apărut comportamentul 

nedorit).
•	 modelul REBT pentru tratarea copiilor cu un comportament agresiv 

Cercetările sugerează că adesea patternurile agresiv problematice de comportament sunt cel mai bine 
tratate comportamental prin modificări ale contingentilor acasă şi la şcoală. REBT implică strategii pentru 
învăţarea controlului emoţiilor disfuncţionale şi poate fi utilizat pentru tratarea unor astfel de copii în două 
modalităţi; prin învăţarea copiilor să-şi controleze emoţiile de furie, ce duc la agresivitate şi prin învăţarea 
părinţilor să-şi controleze emoţiile lor problematice, ce interferează cu abilităţile parentale eficiente. 

Trebuie pus accentual asupra educării “ABC-urilor” problemelor emoţionale, pentru identificarea 
evenimentelor activatoare. 

REBT intervine pentru îndepărtarea tulburărilor emoţionale prin a ajuta  copiii să-şi identifice convingerile 
iraţionale, să recunoască că sunt dezadaptative şi să le înlocuiască cu cele adaptative , raţionale. 

Copiii agresivi experientiaza frecvent dezaprobarea din multe surse, inclusiv părinţii, profesorii şi 
prietenii.  

Deoarece copiii învaţă scenariile emoţionale din familiile lor iar unele sunt cultural-specifice, este 
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posibil ca aceşti copii cu probleme să nu se schimbe deoarece nu pot conceptualiza şi experentia un scenariu 
emoţional, în locul emoţiei problematice. REBT a adoptat teoria scenariilor emoţionale (DiGiuseppe, 1995), 
care sugerează că aceşti copii au nevoie să înveţe noi scenarii emoţionale, nu doar să-şi schimbe intensitatea 
emoţiilor. 

La copiii cu un comportament agresiv, gândurile lor disfuncţionale sunt centrate în jurul cerinţelor 
absolutiste şi a intoleranţei la frustrare şi emoţia problematică este de furie excesiva..Pentru a ajuta aceşti 
copii să exerseze distincţia dintre cognitii şi emoţii disfuncţionale şi funcţionale şi înlocuirea convingerilor 
iraţionale în gânduri raţionale putem folosi tehnici ca: jocul de rol, modelarea, imageria şi teme ce implică 
părinţii sau bunicii. 

REBT se integrează cu uşurinţă în cadrul educaţional putând fi utilizat în format educaţional pentru a 
învăţa elevii, profesorii şi părinţii să-şi amelioreze productivitatea tulburărilor emoţionale. 

Utilizând REBT, îndemnăm astfel elevii să se pună în situaţii în care apar comportamente agresive, în 
timpul orelor de educaţie fizică, până când aceştia ajung să nu se simtă neplăcut sau chiar să se simtă bine. Se 
vor încuraja elevii să acţioneze în forţă împotriva tulburării pe care o au ( apelând la flooding).Acest tip de 
acţiune repetată este mai eficient decât expunerea gradată la o situaţie. 

REBT-ul utilizează cu succes programe comportamentale de întăriri folosind  cu precauţie iubirea şi 
aprobarea ca şi  întăriri, ajută elevii agresivi să gândească singuri stabilindu-şi propriile scopuri şi obiective, 
devenind receptivi la influenţele externe, îi ajută pe aceşti elevi să ajungă să se implice în diferite lucruri pentru 
plăcerea proprie (pictura, sportul, literatură, etc). 

Conform REBT, se vor utiliza frecvent repetarea unor afirmaţii pozitive sau raţionale, pe care elevul şi 
le-a notat pe un caiet, le-a repetat cu hotărâre. De exemplu: Ar fi foarte bine să nu mai fiu privit de colegi cu 
teamă , Ar fi foarte bine ca ceilalţi să nu-mi evite compania , Ar fi foarte bine să nu mai deranjez colegii în 
timpul orelor, Ar fi foarte bine să nu mai folosesc cuvinte vulgare. 

Dirigintele clasei va fi solicitat să folosească adesea discuţii filosofice şi dialoguri existenţiale. 
Folosind terapia raţional-emotivă şi comportamentală elevii vor fi ajutaţi să evite problemele emoţionale 

care au generat astfel de comportamente agresive şi pe cât posibil să le depăşească. Ştiind că majoritatea 
oamenilor au capacitatea de a-şi schimba emoţiile disfuncţionale şi de a refuza să îşi genereze suferinţa psihică 
pentru tot restul vieţii, doar o parte din ei îşi vor însuşi acest tip de atitudine pozitivă. 

Contractul de contingente (încurajează adolescentul să-şi monitorizeze propriul comportament, să 
identifice şi să conştientizeze consecinţele comportamentului. Prima etapă în realizarea contractului este 
definirea de către adolescent a ceea ce percepe el ca fiind comportament adecvat, comportament inadecvat şi 
consecinţe acceptabile ale comportamentului. Următorul pas este identificarea activităţilor care au funcţie de 
întărire pentru elev. Acestea vor fi selectate în funcţie de regulile clasei şi ale şcolii. Contractul va cuprinde 
aşteptările profesorului faţă de comportamentul adolescentului, exprimate într-un limbaj clar şi înţelese şi 
acceptate de elev. Contractul nu se realizează decât cu acordul explicit al elevului, altfel eficienţa lui este nulă). 

Apariţia comportamentelor agresive într-o clasă de elevi sunt datorate utilizării unor metode ineficienţe 
de implicare a elevilor în activităţile de învăţare.Activităţile pe grupe mici, interactive sunt considerate ca fiind 
cele mai eficiente pentru prevenirea problemelor de disciplină, în timp ce activităţile plictisitoare sunt cele care 
pot declanşa probleme de disciplină. 

 Pentru o mobilizare atentionala din partea elevilor există câteva artificii strategice: 
•	 controlul vocii (profesorul poate utiliza diverse tonalităţi, pentru a nu se produce fenomenul de habituare 

la stimulul sonor monoton al vocii); 
•	 contactul vizual (elevii îşi inhibă comportamentele neadecvate la contactul vizual direct cu profesorul); 
•	 organizarea timpului în sarcină (cele mai multe probleme comportamentale apar în situaţii nestructurate. 

Acest lucru se poate evita prin controlul permanent şi planificarea cât mai exactă a timpului petrecut în 
sarcinile şcolare, mai ales pentru cele individuale). 

 Pentru a se rezolva problemele disciplinare la clasă se poate folosi angajamentul scris. Acesta include 
aşteptările profesorului, clar formulate,consecinţele negative ce decurg din comportamentul elevului, precum 
şi intervalul de timp în care se aşteaptă remedierea.Profesorii ce predau la clasele respective îi învaţă pe elevi 
cum se alcătuiesc astfel de angajamente şi îi ajută să aleagă şi să administreze singuri posibilele consecinţe şi 
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măsuri. 
    Pentru ca elevii să iubească mai mult şcoala, să nu îmbrace frecvent forma alergiei şcolare,  profesorii 

trebuie să facă eforturi de cunoaştere şi de mobilizare a elevilor, să respecte particularităţile de vârstă, să nu fie 
autoritari şi agresivi şi să fie abili din punct de vedere managerial.

 Pe lângă activităţile mai sus menţionate mai putem folosi şi: 
    a) Semaforul comportamentelor agresive 

Obiectiv: Identificarea comportamentelor agresive şi a posibilelor modalităţi de rezolvare a lor 
Durata: 20 minute 
Desfăşurarea activităţii: 

    - Li se cere elevilor să dea exemple de comportamente agresive cu care s-au confruntat sau despre care 
ştiu mai multe lucruri (poveşti, filme, desene animate, viaţa cotidiană, etc.); 

    - Se alege una din situaţiile prezentate de elevi şi-i rog s-o detalieze (ce anume a generat comportamentul 
agresiv ?, cum s-a manifestat?, modalitatea prin care s-a rezolvat?); 

    - Li se explică elevilor cauzele apariţiei acestui tip de comportament şi câteva strategii de abordare 
constructivă a acestuia; 

    - Li se cere elevilor să aleagă una din strategii şi să explice cum ar putea s-o rezolve; 
    - Solicit elevilor să facă analogia între culorile semaforului şi rezolvarea comportamentelor agresive:la 

roşu te opreşti, nu reacţionezi agresiv, la galben analizezi problema şi găseşti cea mai bună soluţie iar la verde 
pui în aplicare alternativa găsită. 
Discuţii: De ce apar astfel de comportamente ? 

Cum le putem rezolva ? 
Care sunt consecinţele nerezolvarii lor ? 
De urmărit ca elevii să identifice comportamentele agresive, să cunoască modalităţi de rezolvare a lor şi 

să discute de eficienţa rezolvării lor. 
b) Filmuleţe cu reacţii agresive ale oamenilor pentru a familiariza copiii cu ceea ce înseamnă agresivitate, 

comportamente agresive, cum şi când se manifestă acestea. Se vor da exemple de comportamente dezirabile, 
indezirabile. La sfârşitul orei li se va cere copiilor  ca după vizionarea acestor filme să noteze pe hârtie 
comportamentele agresive şi comportamentele non-agresive, pe două coloane. 

c)  Un joc de rol cu scenariu surpriză. Un elev va dirija acest joc de rol şi discuţiile dintre personajele 
(agresive, non-agresive). 

Când apar în scenă personajele agresive elevii vor ridica jetoanele pe care sunt scrise:
“AŞA NU” iar când apar în scenă personajele non-agresive (paşnice)  elevii vor ridica jetoanele pe care 

sunt scrise: “ASA DA” . 
 Programul propus pentru limitarea manifestărilor agresive la adolescenţi constă în dezvoltarea personală a 

adolescenţilor agresivi (stimă de sine, recunoaşterea propriilor emoţii şi a sursei lor, autocontrol, automotivare, 
dezvoltarea relaţiilor interpersonale) în scopul reducerii agresivităţii şi controlului furiei şi al mâniei. 

    Câteva dintre finalităţile programului de reducere a comportamentelor agresive la adolescenţi sunt: 
•	 dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de practică educativă, necesare atât părinţilor cât şi cadrelor 

didactice care lucrează cu adolescenţi;
•	 optimizarea relaţiilor adolescent – părinte, şcoală – familie;
•	 dezvoltarea personală;
•	 informarea cu privire la factorii de risc, formele de expresie şi măsurile de prevenire a manifestărilor 

ostile ale agresivităţii.
 Rezultatele aşteptate în urma aplicării acestui program sunt:

•	 creşterea nivelului de informare cu privire la factorii de risc, formele de expresie şi măsurile de prevenire 
a manifestărilor ostile ale agresivităţii,

•	 elaborarea unui ghid adresat adolescenţilor şi adulţilor cu care aceştia interacţionează (care pot să 
cuprindă şi fişe de lucru şi materiale elaborate în timpul întâlnirilor de grup);

•	 selectarea de materiale elaborate de către adolescenţii participanţi şi propunerea lor pentru publicare; 
alcătuirea un pliant cu imagini surprinse în timpul întâlnirilor cu adolescenţii, părinţii, profesorii, 
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publicat, cu acordul participanţilor, pe site-ul şcolii;
•	 elaborarea unui ghid pentru părinţi şi cadre didactice care să cuprindă informaţii utile, fişe de investigare, 

fişe de activitate, fişe de evaluare utilizate deja sau propuse de către cursanţi;
•	 elaborarea de către participanţi şi coordonatorii programului a unui set de materiale publicabile care să 

prezinte rezultatele obţinute şi să evalueze impactul asupra populaţiei ţintă;
•	 publicarea unui raport de evaluare finală a programului (puncte tari, puncte slabe, recomandări de 

ameliorare);
•	 încheierea de parteneriate pentru extinderea implementării programului (cu modificările, ameliorările 

de rigoare);
•	 înfiinţarea unui centru pentru adolescenţi  în care să fie implicaţi, pentru început, participanţii la 

prima fază a programului – copii şi adulţi (campanii de informare pentru adolescenţi realizate de către 
adolescenţi, în care „absolvenţii” să-şi împărtăşească experienţa; organizarea de activităţi extraşcolare 
în care copii şi adulţii să lucreze împreună); extinderea sistemului „şcoala după şcoală” ca modalitate 
de petrecere a timpului liber sub supraveghere.

BIBLIOGRAFIE:
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2.  ,,Comportamentul violent - strategii de screening şi interventie”, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2009, 
autor: Adrian Rosan 
3. ,, Ce, Cum, Când în terapia copilului şi adolescentului” - Manual de tehnici de consiliere şi psihoterapie”  
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4.   ,,Program terapeutic pentru copiii agresivi”, autori Franz Petermann şi Wrike Petermann 
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TEOREME ELEMENTARE DE MAXIMUM ÎN GIMNAZIU 
 
 

Profesor Anca Chiriţescu,  
Şcoala nr. 10 „Ghe. Brătianu”, Iaşi 

 
„Problemele de maxim şi minim idealizează 

 o înclinaţie a naturii şi a noastră înşine 
 de a obţine efecte optime cu eforturi minime.” 

G. Polya 
 

Problemele de minim sau maxim sunt printre cele mai frumoase şi interesante probleme 
abordate în matematică. Numeroase probleme de matematică, fizică, astrofizică precum şi cele care 
prezintă un interes deosebit în activitatea practică şi anume în construcţii, transporturi, industrie, 
agricultură, operează cu mărimi variabile, pentru care în anumite condiţii se cere să se afle cea mai 
mică sau cea mai mare valoare; de exemplu: minimul sau maximul unei lungimi variabile, a unei arii 
variabile, a unui volum variabil, a unei forţe variabile,  în general a unei cantităţi variabile. 
 Teoria punctelor de extrem face parte din cadrul analizei matematice, dar, totuşi, această 
teorie, în mod restrictiv, poate fi abordată şi în cazul algebrei elementare şi anume: minimul  sau 

maximul trinomului de gradul doi, minimul sau maximul  unei expresii de forma 
11

2
1

2

cxbxa
cbxax


  

sau aflarea valorilor extreme  a unor expresii cu restricţii suplimentare ca de exemplu: minimul 
sumei pentru produs constant, maximul produsului pentru sumă constantă şi altele. 
Teorema 1. Maximul produsului pentru suma constantă  

Dacă nxxx ,..., 21  sunt numere reale strict pozitive având suma axxx n  ...21 , a-constant, 

atunci produsul nxxx  ...21  este maxim pentru 
n
axxx n  ...21  . 

Demonstraţie:  
Aplicând inegalitatea mediilor, obţinem: 

n
a

n
xxx

xxx nn
n 




...
... 21

21  , de unde 
n

n n
axxx 





 ...21 . Deci maximul produsului se 

realizează numai în cazul în care 
n
axxx n  ...21 . Particularizând, putem afirma că: 

 
Teorema 1.1 Dacă suma a două mărimi variabile este constantă, produsul lor este maxim 
Când mărimile sunt egale. 
Demonstraţie:  
Metoda I 

Fie x şi y două mărimi variabile a căror sumă constantă este K şi al căror produs variabil este 
P. Avem: xyK şi xyP. Rezultă că x şi y sunt rădăcinile ecuaţiei 02  PKzz , iar 

PKKz 
42

2

. Pentru ca x şi y să fie numere reale, trebuie ca P
4

2K ; deci cea mai mare 
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valoare pe care o poate lua P este 
4

2K , în care caz  1z x
2
K   şi 2z y

2
k , adică mărimile sunt 

egale. 
Metoda II 

Fie d diferenţa variabilă a celor doua mărimi; avem xyK  şi x-yd. De unde: 

x=
22
dk

   şi y
22
dk

 . Rezultă deci Pxy
44

22 dK
 . Produsul P va fi cu atât mai mare cu cât 

diferenţa d va fi mai mică în valoare absolută; P va fi maximum când d0 şi deci xy. Valoarea 

maximă va fi egală cu 
4

2K . 

CONSECINŢĂ: 

Avem 
22

baba 


  ab, dacă ab, deoarece în ambii membrii ai inegalităţii suma celor doi 

factori este aceeaşi, (ab), însă în membrul din stânga factorii sunt egali, pe când în membrul drept 
nu sunt egali. Acest rezultat se poate enunţa şi astfel: media aritmetică a două numere diferite este 

tot timpul strict mai mare ca media lor geometrică, 
2

ba 
 ab . 

INTERPRETARE GEOMETRICĂ: 
Fie N un punct arbitrar pe diametrul AB, al unui semicerc. Avem AN NB  2Rk, 

constant. Pe de altă parte, aplicând teorema înălţimii în triunghiul dreptunghic AMB, obţinem MN2 
 NBAN  , de unde rezultă că produsul NBAN   este maxim când MN este maxim. Acest lucru se 
întâmplă când M ajunge în punctul C, iar N în punctul O, adică NMR şi ANNBR. 
                                                                           C 
                                                              M  
                                                        
                                                
                                                            A     N      O              B  
  
 

 
 
În continuare prezint secvenţele unui scenariu didactic pe care l-am utilizat cu succes la clasa a 

VII-a şi în care folosesc maximum produsului pentru sumă constantă: 
 
Etapele lectiei Strategia didactică– unităţi de conţinut  Durata  
I. Moment 
organizatoric 

 
 
 II. Captarea 
atenţiei 
-reactualizarea 
unor cunostinţe 
 
 

   Creez condiţiile organizatorice şi psihologice necesare 
desfăşurării optime a procesului instructiv educativ. 
    Verific prezenţa, ţinuta, aspectul sălii de clasă precum si 
predispoziţia psihocomportamentală a elevilor pentru lecţie. 
    Numesc câte un elev pentru a enumera ariile figurilor studiate. 
În cazul în care va spune greşit formula, un alt elev îl va corecta, 
iar cel ce a răspuns greşit va repeta formula corectă.  
    Fiecare elev a primit câte o fişă cu exerciţii, pentru a o rezolva 
acasă.  
    Cerinţele pentru toate exerciţiile propuse, sunt de a afla aria 

1 min. 
 
 
 
 
 
2 min 
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III. Anunţarea 
temei 

 
IV. Dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-realizarea 
transferului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unor figuri sau a unor desfăşurări date, gradul de dificultate 
crescând de la problemă la problemă.  
   Verificăm oral rezultatele obţinute, iar dacă este cazul rezolvăm 
la tablă. 
    Pentru a face trecerea la ceea ce mi-am propus, solicit elevilor 
să aleagă figura de arie maximă, respectiv minimă. 
    Putem defini maximul şi minimul a două sau a mai multor 
numere astfel: 

  








abb
baa

ba
def

,
,

,max                     








abb
baa

ba
def

,
,

,min  

     Nu are importanţă unde punem semnul egal, deoarece dacă 
numerele sunt egale, maximum sau minimum coincide cu 
numerele date. 
     Exemple:  

 
  66,6max.2

86,8,4max.1



      
 
  66,6min.4

46,8,4min.3



 

     maxim=cel mai mare 
     minim=cel mai mic  
    Propun spre rezolvare următoarele probleme: 
Problema 1.  Un pătrat şi un dreptunghi, cu laturile exprimate 
prin numere naturale, au acelaşi perimetru, egal cu 20 cm. Care 
dintre cele două figuri geometrice au aria maximă? 
Demonstraţie: 
 Pentru pătrat: 

22
2

[

255
5

54:204
20

4

cmAA
cml

lA

cmll
cmP

lP

patratului

tratuluip

patratului























 

 Pentru dreptunghi: 
 

  102:202
20

2











lLlL

cmP
lLP

uluidreptunghi

uluidreptunghi  

Ţinând cont de faptul că dimensiunile sunt numere naturale, 
căutăm să găsim toate numerele naturale a căror sumă să fie 10 şi 
pentru numerele găsite verificăm perimetrul şi  calculăm  aria: 
 

l L P A 
1 9 20 9 
2 8 20 16 
3 7 20 21 
4 6 20 24 

 Alt caz nu mai există, deoarece: 
 pentru l=5 avem L=5, care este un pătrat şi noi 

căutăm dreptunghiuri;  

 
 
8 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
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-obţinerea 
performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea feed-
back-ului 
 
 
 
 
 
 
V. Încheierea 

 lăţimea este mai mică decăt lungimea  
 l=0, nu se poate, deoarece n-ar mai fi dreptunghi, ar 

fi un segment de lungime cât lungimea 
dreptunghiului 

   2424,21,16,9max   
   Observăm că aria maximă a dreptunghiului este de 24cm2 
(pentru lăţimea de 4 cm şi lungimea de 6 cm). 
   Această arie este mai mică decât aria pătratului de acelaşi 
perimetru a cărui arie este 25 cm2. 

  2525,24max   
 Obs. Deoarece pătratul poate fi definit ca un dreptunghi cu două 
laturi consecutive congruente, putem enunţa aceeaşi problemă 
astfel:  
  Dintre toate dreptunghiurile cu perimetrul 20 cm, să se 
găsească cel de arie maximă. 
    În acest caz, putem face un singur tabel, în care să trecem toate 
variantele posibile, menţionând denumirea figurii. 
R: Dintre toate dreptunghiurile cu perimetrul 20 cm, cel de arie 
maximă este pătratul de latură 5 cm. 
  Problema 2. Dintre toate dreptunghiurile cu perimetrul 16cm, 
să se găsească cel de arie maximă. 
  Demonstraţie:  

    82:162
16
2









 lLlL
cmP

lLP
dreptunghiABCD

 
 

l L A denumirea figurii 
1 7 7 dreptunghi 
2 6 12 dreptunghi 
3 5 15 dreptunghi 
4 4 16 pătrat(l=L) 

 
R: Pătratul cu latura de 4 cm. 
   Generalizând, putem afirma că: 
      Dintre toate dreptunghiurile de acelaşi perimetru, pătratul 
are aria maximă. 
    Matematic, acest rezultat îl putem scrie astfel: 

 







lLimaA
lLA

tconsP
max

tan
figura este un  

pătrat. 
      Ca temă vor primi încă două probleme asemănătoare cu cele 
lucrate în clasă, în care perimetrul este de 36 cm, respectiv de 12 
cm. 
  Temă:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 min 
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activităţii 1. Dintre toate dreptunghiurile de perimetru 36cm, să se 
determine cel de arie maximă. 

2. Dintre toate dreptunghiurile de perimetru 12cm, să se 
determine cel de arie maximă. 

Le atrag atenţia că în fişele pe care le-au primit ca temă 
ora anterioară, există probleme asemănătoare cu cele lucrate 
acum în clasă şi le dicutăm încercând să obţin de la ei schema de 
rezolvare. 
     Voi nota elevii care au răspuns. 

 
 
 
 
 
 
4 min 

 
Bibliografie: 

1. Dumitriu Mihai – Exerciţii si probleme de maxim si minim tratate elementar, Editura Spiru 
Haret, Iaşi, 2003 

 



55

CÂTEVA TEHNICI DE MANAGEMENT AL COMPORTAMENTULUI 
ELEVULUI ÎN CLASĂ 

 
Profesor Ana Maria Iordache 

Profesor Eugenia Oprescu 
Lic. Economic Administrativ Roşiori de Vede 

 
Impactul unui comportment inadecvat asupra noastră, ca profesori, este considerabil. Întreruperi 

ale lecţiei provocate de elevi care vorbesc în timpul orei sau care nu-i lasă pe colegi să înveţe sunt 
lucruri de care trebuie să se ocupe un profesor şi care nu fac decât să adauge la stresul de a fi 
profesor. Cu toate acestea, reducerea comportamentelor de acest fel se poate aborda eficient prin 
crearea unui climat de promovare a comportamentului pozitiv, combinat cu profesori care au la 
dispoziţie tehnici adecvate de management al comportamentului. Deseori, în cazul unor incidente 
mai serioase provocate de compor-tamente neadecvate, profesorii trec prin experienţe negative ca 
urmare a interacţiunilor cu elevii. Acest lucru înseamnă  sentimente de furie, teamă, deznădejde şi 
incapacitate. Dar tocmai aceste sentimente sunt cele care generează înţelegerea comportamentului 
fiecărui elev în parte. Dacă un profesor se simte frustrat şi respins ca urmare a comportamentului 
unui elev (de exemplu, pentru că elevul i se adresează într-o manieră total nepoliticoasă), de regulă, 
aceste sentimente oglindesc sentimentele pe care elevul le are ca urmare a ceea ce se întâmplă în 
propria sa viaţă.  

Faptul că înţelege că sentimentele elevului sunt oglindite de profesor, printr-un proces de 
transfer, îi permite profesorului să răspundă la comportamentul elevului din perspectivă 
profesională, şi nu personală şi emoţională. Prin aceasta, nu numai că se ajunge la identificarea unor 
reacţii/răspunsuri mai eficiente, dar se reduc simţitor stresul şi tensiunea trăite de profesori în astfel 
de situaţii dificile. O altă problemă cu care se confruntă profesorii în combaterea comportamentelor 
inadecvate este tendinţa de a descrie comportamentul din punctul de vedere al impactului 
comportamentului.  

Câteva tehnici de management al comportamentului: 
1. Ignorarea tactică – profesorul acordă selectiv atenţie elevilor atunci când execută sarcinile 

date, ignorând comportamentele secundare. 
2. Pauza tactică – profesorul utilizează o pauză intenţionată atunci când dă o instrucţiune pentru 

a atrage atenţia elevilor. 
3. Semnalizare non-verbală – profesorul utilizează un semnal non-verbal care se referă la un 

anumit mesaj, instrucţiune. 
4. Semnalare indirectă – profesorul direcţionează elevul fără a-i spune exact ce să facă. De 

exemplu: „Sunt o grămadă de hârtii sub banca ta.” 
5. Timp de conformare – profesorul stabileşte contactul vizual cu elevul şi proximitatea 

spaţială, dă instrucţiunea, după care îi lasă elevului un interval de timp pentru a se conforma, 
interval în care nu îi acordă atenţie. 

6. Direcţionare comportamentală – profesorul direcţionează un grup sau un elev făcând 
referire directă la comportamentul aşteptat: „Mihai, întoarce-te spre mine! Mulţumesc!” 

7. Reamintirea regulii – profesorul face referire la setul de reguli negociate cu elevii: „Avem o 
regulă cu privire la întrebări.” 

8. Prefaţarea – profesorul se focalizează pe ceva pozitiv înainte de a aplica tehnici de 
management comportamental. 



56

9. Chestionarea directă – profesorul utilizează o formă imperativă de întrebare în locul unei 
forme deschise. De exemplu: „Ce?”, „Când?”, „Cum?” în loc de „De ce?” De exemplu: „Ce faci?”, 
„Ce ar trebui să faci acum?”, „Care este regula noastră...?” 

Acest gen de întrebări direcţionează responsabilitatea către elev în loc să ceară justificări. 
Imperativele directe se centrează pe responsabilitatea elevului în momentul prezent şi nu pe 
motivele pentru care nu se comportă cum trebui. 

10. Oferirea de alternative – profesorul oferă o alternativă în cadrul regulamentului negociat: 
„Poţi să desenezi după ce termini exerciţiul!” 

11. Consecinţe amânate – profesorul indică în mod clar consecinţele care vor urma unui 
comportament inadecvat, oferind o opţiune: „Dacă nu poţi lucra în linişte aici... trebuie să te rog să 
lucrezi singur.” 

12. Blocare acord parţial – redirecţionare 
Blocarea este o strategie prin care profesorul opreşte argumentarea fără sfârşit a elevului. De 

exemplu, profesorul atrage atenţia unor elevi să se orienteze spre catedră şi să asculte. Elevii se 
plâng „Nu vorbeam doar noi...!”. Profesorul le blochează tentativa de evitare cu un gest ferm al 
mâinii şi repetă instrucţiunea. Mesajul profesorului este :”Nu mă interesează de ce vorbiţi sau cine 
mai vorbeşte. Ascultă instrucţiunea şi fă ce-ţi spun”. 

Profesorul poate exprima un acord parţial cu elevul (dacă este cazul) şi apoi îl redirecţionează pe 
regulă şi cerinţele sarcinii. De exemplu, profesorul face observaţie unui elev care mestecă gumă şi îi 
reaminteşte regula. Elevul răspunde înapoi: „Dar, domnul Popescu ne lasă să mestecăm gumă!” În 
loc să intre în dispută, profesorul exprimă un acord parţial: „Poate că domnul Popescu vă lasă”, 
apoi redirecţionează: „În această clasă regula este clară. Coşul este acolo. Mulţumesc!”. 

Elevului i se oferă timp să se conformeze. 
13. Comentariu asertiv-direcţionare comandă – există grade de asertivitate în limbajul şi 

vocea cuiva. Atunci când suntem asertivi ne susţinem drepturile într-o manieră clară, decisivă, 
fermă, non-agresivă: „Acest gen de limbaj este inacceptabil aici. Avem o regulă legată de respect. 
Mă aştept să o folosiţi.” 

14. Comenzi – atunci când adresaţi o comandă, asiguraţi-vă că e scurtă şi că aţi stabilit contact 
vizual direct cu elevul: „Mihai (...)!” Primul cuvânt să fie tare şi accentuat pentru a atrage atenţia. 
Coborâţi vocea odată ce aţi stabilit contactul vizual şi transmiteţi comanda pe un ton ferm, decisiv, 
asertiv: „Dă-te jos de pe bancă, acum!” 

Dacă are loc o bătaie între elevi şi nu se cunosc numele elevilor utilizaţi o comandă generică 
„Hei! ...Hei!”..., apoi pe un ton ferm, asertiv „Dă-te la o parte, acum!” Utilizaţi şi gesturi pentru a 
indica elevilor să se separe. 

Direcţionaţi elevii prezenţi în altă parte şi trimiteţi după un alt profesor imediat. Este preferabil 
să daţi comenzi doar în cazul în care este necesară oprirea imediată a comportamentului. Trebuie să 
avem un plan pentru situaţia în care elevul refuză să se supună (time out, asistenţa dirigintelui, 
consilierului şcolar etc.). 

 
Tehnica „time out” 
 
„Time out” înseamnă scoaterea elevului din contextul care-i întăreşte comportamentele 

inadecvate şi mutarea acestuia într-un loc în care să fie lipsit de întăriri. Mulţi copii au anumite 
comportamente care sunt menite să atragă atenţia profesorului sau pentru a obţine un anumit efect 
scontat. Atenţia profesorului poate avea un efect extrem de puternic în întărirea comportamentelor 
elevilor. 
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Comportamente care pot fi abordate prin time out ( după Lynn Clark, 1985):  
 lovirea altora, a profesorului 
 ameninţarea altora 
 temper tantrum 
 comportament ostil 
 răspunsuri obraznice 
 strigăte agresive 
 aruncarea, distrugerea unor obiecte 
 aruncarea cu obiecte în alţii 

 maltratarea, rănirea, agresarea altora 
 acte periculoase 
 vocabular vulgar, jignire, poreclire 
 întrerupere persistentă 
 plângeri, cereri ostentative 
 nerespectarea comenzii de a opri un 

comportament  

 Time out nu este doar o pedeapsă, ci un mijloc de a evalua ce s-a întâmplat şi de a căuta soluţii 
pe viitor. Elevilor care sunt trimişi la time out li se va înmâna o fişă de genul celei de mai jos şi li se 
cere să răspundă la întrebări. O copie a acestei fişe se va întoarce la profesor, una la diriginte. 

FIŞĂ 
 Ce s-a întâmplat? („De ce ai ajuns aici?”) 
 Care-i versiunea ta despre ce s-a întâmplat? (dreptul la replică) 
 Ce regulă/drept ai încălcat prin comportamentul tău? 
 Ce poţi face pentru a repara situaţia? Pentru a preveni astfel de situaţii în viitor? 
 Cum te poate ajuta profesorul/dirigintele? 
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Realizarea unui plan comportamental individualizat bazat pe aplicarea tehnicii time out  
 
1. Selectaţi comportamentul ţintă 
Amintiţi-vă că time out nu este tehnica eficientă pentru orice comportament, iar utilizarea sa 

abuzivă îi scade eficienţa! 
Listaţi comportamentele de modificat prin time out: 
 ______________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________ 
 
Alegeţi 2 dintre acestea şi marcaţi o steluţă în dreptul lor. 
 
2. Alegeţi un loc pentru time out 
Acesta trebuie să fie un loc plictisitor, în care elevul să nu primească atenţie şi în care să nu aibă 

acces la întăriri (nu este recomandat un loc în care să pălăvrăgească şi să râdă cu alţi elevi, scăpând 
astfel şi de sarcinile date la oră). Holul sau un colţ pot fi astfel de locuri. Nu închideţi copilul într-un 
dulap sau un spaţiu strâmt şi nu alegeţi un loc care poate genera frică (ex. subsol întunecos). În 
şcoală, locul ideal este probabil un colţ sau o săliţă apropiată de clasă sub supravegherea unui alt 
profesor eventual. Se poate stabili un loc undeva în clasă sau o zonă pentru time out, un loc de 
calmare şi recăpătare a controlului.  

 
3.  Determinaţi timpul necesar 
Timpul se stabileşte de obicei în funcţie de vârsta copilului (adică, 1 minut pentru fiecare an la 

copiii mici); timpul total pentru time out nu ar trebui să depăşească 12 minute. 
 
4. Măsurarea timpului 
Utilizaţi un ceas cu alarmă, elevul fiind informat că poate să iasă doar când acesta sună. Astfel, 

responsabilitatea cu privire la durata time out-ului nu este nici a profesorului nici a elevului. 
 
5. Nu-i acordaţi atenţie copilului când este în time out 
Părinţii sau profesorii fac adesea greşeala de a continua să-i ţină predica copilului, ceea ce practic 

anulează eficacitatea acestei tehnici. Chiar dacă copilul strigă sau acuză dureri sau cere să 
folosească toaleta, acestea trebuie ignorate, cu excepţia cazului în care sunt probleme reale. Pentru 
orice comportamente distructive se pot impune pedepse suplimentare. 

 
6. Stabiliţi legătura cu elevul după time out 
Întrebaţi-l: „De ce ai fost trimis la time out?” Dacă răspunde corect i se permite să-şi reia 

activitatea anterioară. Dacă răspunde incorect sau nu ştie, i se explică. Este important să se clarifice 
legătura între comportament şi time out, pentru ca elevul să sesizeze secvenţa cauză-efect. Elevul 
trebuie să înveţe ce consecinţe vor avea anumite comportamente. Nu se recomandă să i se ţină o 
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predică după time out, nici să i se ceară să promită că „nu va mai face niciodată ce a făcut”. Astfel 
de promisiuni nu duc la îmbunătăţiri. 

 
 
Realizarea unui plan comportamental individualizat bazat pe administrarea de pedepse  
Pedepsirea comportamentului sau costul răspunsului implică retragerea unor privilegii pentru o 

perioadă de timp. Această procedură nu necesită un spaţiu special, se poate administra oriunde, 
oricând.  

 
Principii generale: 
1. Alcătuiţi o listă cu comportamentele care sunt dificil de abordat utilizând alte tehnici 

(maximum trei). 
2. Informaţi elevul ce comportamente vor avea drept consecinţă o pedeapsă. 
3. Faceţi o listă de privilegii care pot fi retrase ca pedeapsă. 
4. Recapitulaţi cu elevul consecinţele pentru comportamente neadecvate, precum şi 

consecinţele pentru comportamente adecvate. Această tehnică numită „amorsare” va creşte eficienţa 
consecinţelor şi oferă o legătură cognitivă între consecinţele trecute şi controlul comportamentului 
în prezent. Se va realiza şi o internalizare a consecinţelor ce urmează un anumit comportament. Se 
presupune că, având posibilitatea de a alege, elevul va prefera o consecinţă pozitivă (recompensă) 
pentru comportament adecvat. 

5. Se recomandă să se stabilească un semnal non-verbal de comun acord cu elevul, care să 
servească drept avertizare şi care să-i permită copilului să dezvolte autocontrol. În momentul în care 
i se arată semnul copilul poate decide: 

– să-şi schimbe comportamentul curent; 
– să accepte consecinţele asociate cu comportamentul neadecvat. 
6. Dacă elevul îşi controlează comportamentul, puteţi să-l încurajaţi: „Mihai, mă bucur că ai 

încetat să o jigneşti pe colega ta!” 
7. Fiţi consecvenţi în aplicarea procedurii. Dacă nu faceţi acest lucru elevul va observa că 

adesea spuneţi lucruri pe care nu le credeţi cu adevărat sau nu le puneţi în practică şi va specula 
asta. 

Economia de jetoane 
Se utilizează de obicei cu copii între 3 şi 6 ani. Acest sistem poate fi utilizat, în special, cu copii 

mai mari de 6 ani, chiar până la 8-10 ani dacă vârsta lor mentală este mai mică decât vârsta 
cronologică. În anumite condiţii poate fi utilizat şi cu elevi mai mari. 

Principiul general este utilizarea unei abordări pozitive în dezvoltarea de comportamente noi, 
mai adecvate. Se identifică comportamentele dezirabile/indezirabile şi se stabileşte o regulă de 
acordare a jetoanelor (ex. primeşti 5 puncte roşii dacă stai în bancă fără să te ridici toată ora sau 
pierzi 1 punct de câte ori vorbeşti cu colegul de bancă). Cu punctele colecţionate  copilul poate 
„cumpăra privilegii”. 
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PRIVILEGIU UNITATE DE 
TIMP/BANI IMPORTANŢA PUNCTE/ 

JETOANE 
asistentul 

profesorului 1 săptămână 5 5 

audierea 
melodiei preferate 
în pauză 

5 minute 3 3 

ciocolata 
preferată 10 000 lei 2 10 

 
Reguli de bază 
 Oferiţi-i jetonul imediat ce copilul realizează comportamentul adecvat. 
 Când îi oferiţi jetonul spuneţi exact ce v-a plăcut, cât sunteţi de mulţumit că s-a comportat 

aşa. 
 Când apare un comportament inadecvat este important:  
a) să-l ignoraţi; b) selectaţi un privilegiu pe care-l veţi retrage; c) retrageţi un jeton (cel mai 

puţin dezirabilă alternativă); d) analizaţi comportamentul pentru a vedea dacă nu cumva i-aţi cerut 
prea mult copilului; în acest caz revizuiţi setul de expectanţe. 

 
Cu elevii mai mari această tehnică se poate utiliza prin implementarea unui sistem de puncte care 

pot fi transformate în note. La începutul anului şcolar profesorul stabileşte împreună cu elevii un set 
de comportamente pentru care elevii pot primi puncte roşii/negre (ex. răspunsuri la întrebări în clasă  
– 1 punct, prezentare referat – 2 puncte etc.) precum şi modul de convertire a punctelor în note (ex. 
la 7 puncte roşii elevul primeşte nota 10 în catalog).  

Tehnica se poate utiliza şi pentru a încuraja disciplina la clasă, dar presupune colaborarea strânsă 
cu părinţii şi se bazează de obicei pe semnarea unui contract. În acest caz părinţii sunt cei care 
acordă recompense/pedepse pentru comportamentul adecvat/ inadecvat al elevului la şcoală 
cuantificat ca un punctaj. 

Exemplu 
Se măsoară următoarele trei aspecte ale comportamentului unui elev de fiecare dată când are o 

anumită oră (ex. matematică): 
 
1. Punctualitate: elevul să fie responsabil cu privire la punctualitate 
Exemple:  
Să fie la timp în clasă. 
Să fie gata pentru oră după 3 minute de la intrarea profesorului în clasă. 
 
2. Respect: elevul să respecte demnitatea şi autoritatea profesorului şi demnitatea celorlalţi elevi 
Exemple: 
Utilizarea unui ton adecvat când se adresează profesorului 
Să nu-i distragă pe alţii de la activitate 
Să nu folosească cuvinte vulgare 
Să nu–i necăjească/agreseze pe ceilalţi elevi 
 
3. Sarcini: elevii să finalizeze sarcinile date de profesor în clasă fără întrerupere sau refuz 
Exemple: 
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Să prezinte temele la timp 
Să urmărească instrucţiunile profesorului în clasă fără comentarii 
Profesorul ţine socoteala punctelor înregistrate de elev. Elevul obţine puncte pentru respectarea 

celor 3 criterii listate mai sus. Accentul cade pe faptul că elevul câştigă sau nu punctele. La finalul 
zilei/săptămânii se însumează punctele câştigate de elev şi se împart la totalul punctelor pe care le-
ar fi putut câştiga. 

Exemplu: 
Elevul a câştigat 24 puncte. Totalul pe care le-ar fi putut câştiga este 28 puncte 
24:28 = 0,86.  Scorul elevului este deci 86%. 
  
Comportamentele elevului se înregistrează în fiecare zi pe o fişă de observaţie. De câte ori elevul 

nu obţine un punct se specifică motivul pentru care punctul nu s-a acordat. Acest lucru este util 
pentru că elevul nu mai poate contesta neacordarea punctului atunci când motivele sunt clar 
specificate. Înregistrarea comportamentelor este necesară pentru identificarea acelor comportamente 
la care elevul mai are de lucrat pentru a le modifica. Acele comportamente problemă care se repetă 
frecvent vor constitui ţinta viitoare a programului. 

  
Contractul de contingenţă 
Este o modalitate de stimulare a comportamentelor adecvate cu rezultate în cazul adolescenţilor. 

Constă în a stabili un contract între toate părţile implicate (elev, profesor, părinţi) care specifică 
comportamentele pe care trebuie să le aibă aceştia şi consecinţele realizării/ nerealizării lor în 
termeni precişi. Se va specifica data încheierii acestui contract, termenul de valabilitate şi va fi 
semnat de toţi cei implicaţi. Acest contract este un instrument în zona proximei dezvoltări a 
adolescentului care reglează relaţiile între el şi celelalte persoane. 

Ideea de bază este ca părţile să conlucreze şi să ajungă la un acord cu privire la câteva obiective 
specifice, realiste, observabile şi măsurabile. Contractele de contingenţă funcţionează pentru că sunt 
o declaraţie publică prin care părţile se obligă la acţiuni viitoare şi o fac în mod voluntar. În plus, 
printr-un astfel de contract îi arătăm elevului că îl tratăm ca pe un adult responsabil de 
comportamentul lui şi capabil să-şi respecte cuvântul dat.  

Conţinutul contractului trebuie negociat astfel încât fiecare parte să simtă că a avut ceva de spus 
şi că are reale beneficii de pe urma încheierii acestuia. Este util să se lase loc de renegociere dacă nu 
se pot onora obligaţiile contractuale de către una dintre părţi. Formularea generală trebuie să fie una 
pozitivă, cu accent pe consecinţele pozitive ale respectării obligaţiilor contractuale. Fiecare parte 
primeşte o copie, iar datele şi condiţiile de revizuire vor fi stabilite în avans.  
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EXEMPLU 
 

CONTRACT  
COMPORTAMENT LA CLASĂ 

 
 
 
Dan îşi asumă responsabilitatea să: 
 Vorbească politicos şi să nu-şi lovească colegii. 
 Discute cu dirigintele la sfârşitul orelor şi să-i comunice ce dificultăţi a avut. 
 
Dl diriginte Popescu este de acord să: 
 Se întâlnească cu Dan în fiecare zi şi să discute cum au decurs lucrurile, atât aspectele 

pozitive, cât şi cele negative. 
 Să discute calm cu Dan. 
 Să-l informeze pe dl Mitea despre comportamentul lui Dan. 
 
Dl Mitea (tatăl lui Dan) este de acord să: 
 Îl sune pe dl Popescu (diriginte) o dată pe săptămână. 
 Să-l lase pe Dan la discotecă dacă îşi respectă îndatoririle din acest contract timp de 2 

săptămâni. 
 
 
 
 
 Semnături: 
 
Dan_______________ 
Dl Popescu (diriginte) ________________ 
Dl Mitea (tată) _________________ 
 
 
 

MULT SUCCES, DAN! 
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Tehnici de focalizare a atenţiei pentru profesori  

 
 
1. Stop! – „Ce faci?” –  „Uită-te la mine!” –  Ascultă 
2. Indicatori non-verbali – profesorul poate utiliza semne cu mâna a căror semnificaţie este 

prestabilită şi cunoscută de elevi (de exemplu, degetul arătător sus – „urmează să vă spun 
instrucţiunile”), un clopoţel/ instrument muzical/ fluier, bătaie din palme. 

3. Pauza tactică – atunci când se dau instrucţiuni pentru toată clasa este important ca profesorul 
să aştepte până când toţi elevii sunt atenţi şi capabili să proceseze instrucţiunile. Dacă profesorul 
vorbeşte peste elevi şi zgomotul produs de mişcarea lor, elevii se obişnuiesc cu asta şi devine un 
obicei de grup greu de schimbat. 

 Stabiliţi un semnal/ indicator non-verbal pentru solicitarea atenţiei grupului. 
 Faceţi o pauză tactică scurtă pentru ca elevii să proceseze semnalul, rostiţi instrucţiunea. 

Dacă este necesar, repetaţi instrucţiunea.  
De exemplu: „Toată lumea (...) Ochii şi urechile la mine. Mulţumesc (...). Paul (...) şi Simona 

(...) creioanele jos.” Fiţi ferm şi sigur. 
 Un cuvânt de apreciere/ recunoaştere poate ajuta. 
De exemplu: „Vă mulţumesc că aţi fost atenţi când v-am cerut asta.” 
 
Capacitatea de a menţine atenţia clasei depinde de abilitatea profesorului de a angaja elevii în 

predare şi de a-i focaliza pe învăţare. Capacitatea de a preda eficient şi de a aborda 
comportamentele problemă este crucială pentru eficienţa procesului de învăţare. 

 
Managementul furiei 
Furia este o emoţie puternică ce poate afecta, chiar distruge, relaţiile de lucru pozitive între noi şi 

ceilalţi. Se manifestă în diverse moduri: strigăte, ţipete, ostilitate, agresivitate, fierbere interioară. 
Furia ne poate însă şi valida anumite sentimente şi nevoi şi ne poate ajuta să le comunicăm. 

Este important să ne înţelegem furia. Identificaţi: 
 situaţiile, circumstanţele, oamenii care ne scad toleranţa la frustrare; 
 ce facem de obicei în aceste situaţii, cum reacţionăm; 
 cum putem să ne gestionăm furia şi să-i ajutăm pe alţii să facă acest lucru. 
Nu putem reflecta la aceste aspecte în toiul evenimentului, dar merită să reflectăm la frustrare şi 

furie în contextul rolului nostru ca profesor. 
Furia (sau cel puţin frustrarea) este un sentiment pe care adesea nu-l putem evita, care apare când 

suntem obosiţi, hărţuiţi şi trebuie să facem zece lucruri deodată. 
Se face distincţia între: 
 sentimentul de furie/frustrare pe care nu-l putem controla; 
 comportamentele care rezultă din acest sentiment şi care sunt învăţate. 
Pentru a funcţiona eficient în lumea complexă în care trăim este nevoie să avem capacitatea nu 

doar de a ne exprima furia, ci şi de a nu ne-o exprima (Scott-Peck, 1978). 
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„În timp ce există momente în care furia trebuie exprimată scurt, cu pasiune, sunt şi momente în 
care este mai bine, mai înţelept să ne-o exprimăm după multe deliberări şi autoevaluări” (Scott-
Peck, 1978, citat de Rogers, 2003). 

 
Comunicarea furiei 
 Fii specific şi asertiv. 
 Nu ataca! Oricât ar fi de tentant, nu îţi va servi la a obţine înţelegere sau cooperare; 

adresează-te comportamentului lor; calmează-te înainte de a comunica că eşti furios şi de ce eşti 
furios! Respiră adânc, numără până la 10. 

 Încearcă o revenire şi o planificare a acţiunii viitoare într-o situaţie similară (perioadă de 
revenire şi reflectare). 

 Ca adult este nevoie să venim în întâmpinarea elevilor pentru a „repara”/reconstrui relaţia cu 
aceştia; sentimentele reziduale de animozitate nerezolvate afectează relaţia profesor-elev. 

După perioada de calmare iniţiaţi o discuţie cu elevul şi: 
 Explicaţi pe scurt ce v-a enervat şi de ce. 
 Invitaţi elevul să-şi spună punctul de vedere (dreptul la replică). 
 Ţineţi cont de percepţia şi sentimentele lui, dar referiţi-vă la dreptul fundamental afectat de 

comportamentul elevului. 
 Evitaţi să-l forţaţi pe elev să-şi împărtăşească sentimentele dacă nu doreşte să facă acest 

lucru. 
 Discutaţi modul în care veţi aborda incidentele viitoare. 
 Despărţiţi-vă în termeni amiabili. 
  
Părinţi furioşi 
Când avem de-a face cu părinţi furioşi, este crucial să recunoaştem şi să afirmăm ceea ce ştim şi 

ceea ce percep ca fiind „problema”. S-ar putea ca percepţia lor să nu coincidă cu percepţia 
dumneavoastră şi s-ar putea chiar să fie incorectă, dar este modul în care se simt şi modul în care 
văd lucrurile. 

 Calmaţi-vă înainte de a încerca să ajutaţi persoana să se calmeze. 
 Permiteţi-i părintelui să explice ce simte (acordaţi-i timpul necesar); evitaţi să interveniţi şi 

să apăraţi şcoala în acest moment. 
 Invitaţi-l să ia loc (e mai greu să fii foarte furios când stai jos). 
 Ascultaţi întâi, reflectaţi la ceea ce spune „Deci spuneţi că ... din punctul dumneavoastră de 

vedere...”. 
 Asiguraţi-vă că aveţi punctul de vedere al şcolii şi invitaţi părintele să privească lucrurile 

din perspectiva politicii şcolii. 
 Centraţi-vă pe fapte. 
 Onestitatea este crucială cu privire la ce s-a întâmplat, cum stau lucrurile, cele mai bune 

opţiuni pentru ambele părţi. 
 Subliniaţi faptul că vă aflaţi aici pentru a rezolva problema, nu pentru a vă ataca reciproc. 
 Căutaţi o soluţie sau faceţi referire la paşii ce trebuie urmaţi pentru a găsi una; ideea este 

găsirea unei soluţii acceptabile de ambele părţi. 
 Despărţiţi-vă în termeni amiabili, asigurându-vă de posibilitatea stabilirii unei noi întâlniri 

dacă este necesar. 
 Suportul acordat părintelui poate elimina scenele publice dezagreabile. 
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Bătaie între elevi 
Este recomandat să se recurgă la o comandă scurtă, pe un ton ridicat „Opriţi-vă! Dă-te la o parte, 

acum!”. Prin aceasta arătăm clar că respectivul comportament trebuie să înceteze. Tonul ridicat e 
apoi redus şi se repetă comanda. Reducerea tonului vocii dă o impresie de calm şi control. Dacă 
elevii nu se despart va trebui să decidem dacă intervenim fizic (curs riscant de acţiune). Dacă 
decidem asta, e nevoie să trimitem după un coleg (pentru suport şi ca martor) şi să evacuăm 
asistenţa. 

 
Tehnici de abordare a limbajului agresiv  
Chiar şi adulţii înjură uneori. Chiar şi profesorii înjură. Fie că ne place sau nu, înjuratul este mult 

mai frecvent în zilele noastre decât era înainte. 
 
Tipuri 
1. Înjurături datorate frustrării (mai mult pentru sine) – pot fi abordate prin: 
 ignorare tactică; 
 sau: „Paul. Am auzit ce ai spus. Eu nu vorbesc aşa cu tine. Nu mă aştept ca tu să îmi 

vorbeşti astfel.” După care direcţionaţi elevul spre sarcină sau să se calmeze dacă e necesar. 
2. Înjurături la adresa colegilor/profesorilor ca atac ostil – trebuie abordate direct şi ferm 

de profesor, fără agresivitate. 
Ex. „Acest gen de limbaj este incceptabil aici.” 
Este inutil să întrebăm elevul de ce a înjurat. Este eficient să ne focalizăm pe problemă sau 

regulă (cu privire la limbaj, respect) şi să direcţionăm elevul să se calmeze (time-out). Situaţia va fi 
discutată după oră, eventual în prezenţa dirigintelui/părintelui, dacă e cazul. Evitaţi discursurile 
moralizatoare. 

Se poate dovedi utilă discutarea utilizării unui limbaj neadecvat la orele de dirigenţie, în 
contextul regulamentului referitor la comportament. 

3. Înjurături ca parte „normală” a conversaţiei  
 dacă le ignorăm, am putea transmite mesajul că nu ne pasă de modul în care vorbesc elevii 

sau că acceptăm acest gen de limbaj; 
 adresaţi această chestiune prin remarcarea „limbajului inadecvat” şi referirea la regulă sau 

tehnica „vigilenţă relaxată”; 
 dacă acesta este un obicei la un elev, acesta poate fi monitorizat şi purtată o discuţie cu 

acesta cu privire la responsabilitatea pentru modul în care comunicăm. 
 
Managementul comportamentelor agresive ale elevilor  
 
Mulţi copii n-au învăţat să-şi rezolve neînţelegerile în alt mod decât prin mijloace fizice. Acest 

comportament poate fi: 
1. un comportament învăţat de la: părinţi, copiii de aceeaşi vârstă, alte persoane semnificative; 
2. un mod de a reacţiona la o lume pe care o percep ca fiind crudă şi ostilă; 
3. compensare pentru sentimente de inadecvare, ignoranţă faţă de abilităţi sociale, modalităţi 

de a camufla probleme emoţionale. 
 
Sugestii: 
 examinaţi: a) secvenţa evenimentelor; b) timpul; c) locul; d) situaţia; 
 interveniţi în secvenţa evenimentelor pentru a preveni condiţiile care favorizează lupta; 
 determinaţi scopul celor ce se bat (caută atenţie? putere? răzbunare? este lupta un 

comportament învăţat? s-ar putea datora lipsei abilităţilor sociale?); 
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 investigaţi aceste posibilităţi devenind un bun observator şi ascultând activ elevul; 
 organizaţi discuţii de grup în clasă focalizate pe modul în care: 
a) lupta îl ajută sau îl răneşte pe cel ce luptă; 
b) ce simt alţii în legătură cu lupta; 
c) consecinţe ale luptei; 
d) moduri în care se pot rezolva conflictele mai eficient; 
 încurajaţi-i să-şi exerseze noi comportamente şi să utilizeze feedback-ul  pentru a-şi 

îmbunătăţi relaţiile cu ceilalţi. 
 
Dacă comportamentul inadecvat al elevului este extrem, aplicaţi imediat o consecinţă de tip 

time-out, iar dacă comportamentul este persistent şi apare la mai multe ore, se impune un audit al 
comportamentului elevului şi stabilirea unei întâlniri cu profesorul/ dirigintele/ părintele în care 
elevul să fie ajutat să înţeleagă şi să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentul lui. 

Arii cheie care trebuie adresate în aceste întâlniri: 
 Este elevul conştient de comportamentul său? Fiţi specific când vă referiţi la 

comportamentul caracteristic/tipic al elevului. 
 Descrieţi pe scurt, specific comportamentul elevului (tehnica oglinzii). 
Întrebaţi elevul ce trebuie să facă pentru a schimba modul în care se comportă în prezent. 
Arătaţi faptul că acest comportament îi afectează pe ceilalţi şi descrieţi modul în care îi 

afectează. Realizaţi un contract/acord simplu, posibil de atins, pentru a-l ajuta pe elev să se 
concentreze asupra managementului comportamentului personal. 

 
Managementul unor comportamente ce interferează cu instruirea   
COMPORTAMENT TEHNICĂ SUGERATĂ 
Vorbeşte excesiv  
Vorbeşte în acelaşi timp 

cu profesorul 
Vorbeşte fără a ridica 

mâna 

Stabiliţi de comun acord cu elevul un semn prin care-l 
atenţionaţi când să vorbească şi când să nu vorbească 

Recompensaţi-l când ascultă atent 

Întârzierea la oră  Întâmpinaţi elevul scurt şi pozitiv, în special de primele dăţi 
când întârzie; întârzierea poate avea mai multe motive: lenea, 
dezorganizarea, probleme în familie 

Remarcaţi faptul că a întârziat 
Direcţionaţi-l spre un scaun 
Acordaţi-i timp să se conformeze 
Reveniţi la cursul lecţiei 

Agitaţia motorie (se 
foieşte în bancă, mişcări 
excesive cu mâinile şi 
picioarele) 

Aceste comportamente se datorează în principal sentimentului 
de frustrare. 

Divizaţi sarcina pe care o are de realizat în bucăţi mai mici, 
recompensaţi-l pentru finalizarea unei bucăţi  

Permiteţi-i să se mişte dacă este posibil 
Nu este atent (visează, 

pare că nici nu este prezent) 
 

Atrageţi-i atenţia înainte de a da instrucţiunile pentru sarcina 
de rezolvat în clasă 

Cereţi-i să repete instrucţiunile 
Încercaţi să-l implicaţi activ în lecţie (ex. rugaţi-l să împartă 

fişele celorlalţi colegi) 
 



67

Întrerupe mereu 
activitatea 

Aşezaţi-l în apropierea dumneavoastră 
Recompensaţi-i comportamentul adecvat 

Agitaţie în situaţii de 
stres şi competiţie 

Valorizaţi efortul depus şi implicarea în sarcină pentru sine 
mai degrabă decât competiţia cu ceilalţi 

Reduceţi timapul alocat activităţilor 
Structuraţi clasa şi activităţile punând accent pe munca în 

echipă şi pe cooperare 
Comportament 

neadecvat în activităţi 
sportive, de echipă 

Daţi-i o responsabilitate (ex. căpitan de echipă, să ţină scorul, 
purtător de cuvânt) 

Plasaţi-l în proximitatea dumneavoastră 
Face lucruri periculoase 

fără a se gândi la 
consecinţele posibile 

Anticipaţi situaţiile posibil periculoase şi faceţi un plan în 
avans 

Plasaţi-l în pereche cu un elev responsabil şi monitorizaţi 
atent 

Recompensaţi comportamentul adecvat 
Dificultăţi în activităţile 

nestructurate (ex. pauză, 
aşteptarea pe hol, careu) 

Încurajaţi jocurile de grup şi participarea la activităţi de grup 
Ajutaţi-l să identifice posibile activităţi adecvate 
Învăţaţi-l jocuri noi 

Pierde timpul necesar 
realizării sarcinilor în clasă 
(nu-şi găseşte creionul, 
caietul etc.) 

Ajutaţi-l să se organizeze – fiecare lucru să aibă o poziţie pe 
bancă, monitorizaţi-l ca fiecare obiect să fie la locul lui. 

Remarcaţi-l când păstrează ordinea pe bancă 

Nu utilizează adecvat 
timpul pe care-l are la 
dispoziţie 

Stabiliţi de comun acord promptere (o atingere pe umăr, un 
semn cu mâna) 

Specificaţi aşteptările în mod clar 
Specificaţi cât timp are la dispoziţie pentru realizarea unei 

unităţi din sarcină şi recompensaţi finalizarea acestora 
Interacţiuni agresive cu 

ceilalţi  
Discutaţi cu elevul individual despre comportamentul său 

(ceea ce faci este…poţi să obţii ceea ce doreşti în alt mod…) 
Remarcaţi-l când realizează comportamentul adecvat 

Are dificultăţi la orice 
sarcină ce implică memorie 

Combinaţi diferite modalităţi senzoriale (vizual, auditiv) 
Învăţaţi-l să-şi facă plan pe paşi 
Cereţi-i să repete fiecare pas pe care-l are de făcut 
Învăţaţi-l tehnici de optimizare a memoriei (repetiţii, 

scoaterea ideilor principale, sublinierea cuvintelor cheie, 
vizualizare, repetare cu voce tare) 

Se descurcă dificil cu 
textele scrise 

Oferiţi elevilor fişe cu textul studiat în care sunt subliniate 
ideile principale 

Oferiţi un rezumat al textului 
Încurajaţi-l să înregistreze textul de studiat pe o casetă audio 

şi să-l audieze pentru a-l memora 
Are dificultăţi de limbaj 

şi înţelegere 
Asiguraţi-vă că instrucţiunile date sunt scurte, pe paşi mici. 

Cereţi elevului să repete instrucţiunea. Semnalaţi elevului non-
verbal trecerea la un nou stadiu al lecţiei. Reformulaţi întrebarea 
dacă nu-şi găseşte cuvintele pentru a răspunde. Evitaţi întrebările 
deschise 

Aşezaţi-l în apropierea dvs.  



68

Are dificultăţi de auz Aşezaţi-l în apropierea dvs., controlaţi nivelul zgomotului din 
clasă, fiţi atenţi la dicţia dvs., asiguraţi-vă că aveţi materiale 
atractive în format vizual 

Este retras, timid, anxios Încurajaţi-l să participe la activităţi fără a crea stres în plus, 
acordaţi-i atenţie suplimentară, recompensaţi-l pentru participare 

Discutaţi în particular cu elevul despre modul în care îl puteţi 
ajuta să facă faţă mai bine sarcinilor şcolare 

Are stimă de sine scăzută Fiţi atenţi la elevul care se subestimează frecvent, se înfurie 
uşor, este perfecţionist, acceptă cu dificultate lauda, nu participă 
la anumite activităţi – încurajaţi-l chiar şi pentru mici reuşite, 
minimizaţi teama de eşec, reduceţi confruntările negative („eşti 
un leneş”), acordaţi-i responsabilităţi speciale, creaţi condiţiile în 
care elevul îşi poate manifesta o abilitate pe care o are şi pentru 
care poate fi apreciat de ceilalţi elevi 

Încurajaţi-l când reuşeşte să finalizeze o sarcină. Sarcinile se 
împart în paşi mici 

Lăudaţi-l/recompensaţi-l ori de câte ori finalizează o sarcină.  
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STEREOTIPURILE ÎN EMISIUNILE DE TELEVIZIUNE

Prof. dr. Mădălina Dumitrache
Şcoala Nr. 280 „Mihail Sebastian”, sector 5, Bucureşti

 Filmul, televiziunea, ca şi alte canale de comunicare, răspund unei mari nevoi în viaţa individului – 
divertismentul, “şansa” de a evada după o zi de lucru, ieftin şi la îndemână.
 Dintre toate formele de relaxare, se pare că una dintre cele mai uşoare şi mai ieftine moduri alese pentru 
destindere poate fi o emisiune de televiziune. Aici, individul poate găsi spectacole de divertisment amuzante, 
uşor de urmărit. Oamenii merg la film pentru modalităţile variate în care filmele exprimă experienţele din viaţa 
de zi cu zi şi ca o modalitate de a evita şi de a amâna presiunea cotidianului. Printre operele de divertisment cu 
cea mai mare audienţă se numără şi serialelele de televiziune. Acest gen de televiziune, realizat după “reţetă”, 
face ca telespectatorul să-şi dorească să urmărească cu emoţie episoade întregi. Fie că sunt din categoria 
“soap-opera”/”telenovelă”, sau “sitcom”, aceste producţii au la bază stereotipul.
 Stereotipul reflectă o atitudine, o opinie, o judecată simplificată şi, în extremis, o judecată eronată. Pentru 
că majoritatea emisiunilor de televiziune sunt relativ scurte, în jur de 30 de minute, scenariştii şi producătorii 
recurg adesea la stereotipuri pentru a fixa personajele cât mai repede cu putinţă. Acestea se îmbracă şi se 
comportă într-o manieră care le permite telespectatorilor să le identifice imediat, fără un mare efort de gândire.
 Stereotipul sexual. Dacă analizăm majoritatea producţiilor de televiziune difuzate de posturile 
româneşti, imaginile bărbaţilor şi ale femeilor sunt cuprinse într-o matrice uşor de decriptat: tinerele şi femeile 
sunt adesea timide, emotive, incapabile să-şi rezolve problemele; ele sunt interesate de intrigi amoroase, de 
felul în care arată şi de decorarea locuinţei.Femeile “rele” sunt femeile sexy sau seducătoare. Femeile “bune” 
nu prea există. Tinerii şi bărbaţii sunt întreprinzători, îşi deschid afaceri, sunt bine informaţi, independenţi şi îşi 
rezolvă problemele ei înşişi. Imagini-şablon cu bărbaţi şi femei întâlnim şi în clipurile publicitare; acestea ne 
pot afecta, uneori grav, percepţia pe care o avem despre propria fizicalitate. Multe femei, îndeosebi din rândul 
celor tinere, s-au îmbolnăvit de bulimie sau de anorexie încercând să arate precum manechinele din imaginile-
reclamă.
 Stereotipul etnic. La o simplă privire asupra producţiilor de televizune importate(mai ales din America 
Latină şi SUA) şi difuzate în România, actorii aparţinând minorităţii evidente joacă în rolurile auxiliare, în 
timp ce actorii albi deţin rolurile principale. Aceştia din urmă iau deciziile şi ocupă poziţiile de putere în 
scenariul respectiv. În schimb, la nivelul execuţiei deciziilor, se insistă pe un “amestec” egal între minoritari şi 
albi.
 Stereotipul social şi economic. Muncitorii, oamenii cu venituri modeste, care sunt majoritari în orice 
societate, sunt foarte rar reprezentaţi la televiziune ca personaje importante şi nuanţate. Cel mai adesea, 
personajele serialelor şi telenovelelor ocupă funcţii de lideri şi se bucură de venituri peste medie. De foarte 
multe ori, vedem personaje care nu se duc la serviciu, care nu-şi fac probleme că nu au din ce să trăiască. 
Este şi aceasta o modalitate de a proiecta imaginea unei societăţi idilice, în care necesităţile de bază, conform 
piramidei lui Maslow, au fost rezolvate. Atunci când apar personaje sărace, de regulă personaje secundare, ele 
sunt prezentate într-o manieră mai degrabă didacticistă pentru cei mulţi (se poate spune chiar ca un avertisment 
pentru cei mulţi): aşa ajung cei care nu respectă regulile societăţii.
 Copiii în emisiunile de televiziune. Copiii sunt prezentaţi la televiziune adesea ca nişte mici adulţi. 
Dacă amintim doar emisiunea “Copiii spun lucruri trăznite” de la postul Prima TV, vom constata cabotinismul 
precoce al copiilor, rolul lor esenţial fiind acela de a suscita râsete. La cealaltă extremă, se află copiii, victime ale 
drogurilor şi alcoolului. Vedem din ce în ce mai rar emisiuni cu copii echilibraţi, îmbrăcaţi normal bucurându-
se de copilărie.
 Stereotipul familiei. Familiile care populează majoritatea producţiilor de import difuzate de posturile 
româneşti de televiziune se înscriu, de asemenea, într-o reţetă simplă: mama, tata şi doi copii, eventual şi un 
câine. Stereotipul sugerează familia ideală.
 Violenţa pe micul şi marele ecran. Violenţa generează, de obicei, imagini spectaculoase şi din acest 
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motiv este prezentă în filme, mai ales în cele poliţiste, de acţiune, de război şi în programele de ştiri.”Bombardat 
constant cu asemenea clişee, telespectatorul a ajuns la un moment dat să nu mai reacţioneze firesc. Iată de ce, 
la scena cutremurătoare a torturării dintr-un film de mare sobrietate şi forţă emoţională ca La battaglia di 
Algeri (Bătălia pentru Alger, Gilo Pontecorvo, 1966): privind spasmele patriotului torturat, unii telespectatori 
au izbucnit în râs.”(Manuela Cernat, pag.311)
 Studiile mai vechi şi mai recente despre violenţă, efectuate de cercetătorii americani asupra a zeci de 
mii de copii, selecţionaţi din cele mai diverse medii sociale, “au relevat o impresionantă concordanţă între 
numărul de spectacole violente urmărite pe micul ecran sau pe marele ecran şi agresivitatea comportamentală 
a subiecţilor investigaţi.” (Manuela Cernat, p.310)
 Pentru a-i proteja pe minori, CNA a impus restricţii asupra orelor de difuzare a acestor producţii, iar 
televiziunile au fost obligate să marcheze vizibil, pe ecran, vârsta minimă a celor care pot viziona filmele 
respective. 
 Desigur că aceste măsuri nu pot fi eficiente fără sprijinul familiei, al părinţilor, în mod special. Violenţa 
pe micul ecran ar putea scădea semnificativ odată cu creşterea numărului de producţii audiovizuale româneşti 
adecvate vârstei celor cărora le sunt destinate. Din păcate, acest fapt nu este previzibil într-un viitor apropiat, 
din cauza argumentului finaciar care primează şi aici.
 

Bibliografie: 

Manuela Cernat Gheorghiu, Filmul şi armele, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983.



71

STUDIUL LUI MAIORESCU „COMEDIILE D-LUI I.L.CARAGIALE”
Prof. drd. Gabriela Ionescu

Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu-Jiu

Dacă, în general, comediile lui Caragiale s-au bucurat de succes încă de la apariţie şi reprezentarea lor pe 
scenă a fost foarte apreciată, au existat totuşi printre contemporanii lui oameni lipsiţi de simţul umorului, care 
nu i-au apreciat comediile, considerându-le imorale,  care nu au râs nici la comicul situaţiilor, nici la comicul de 
limbaj. Cum a primit publicul comediile tânărului dramaturg, notează Maiorescu în studiul „Comediile d-lui 
I.L.Caragiale”, scris în apărarea dramaturgului şi a operelor sale, în 1885: „Publicul primelor reprezentări 
a judecat astfel. «Scrisoarea pierdută» a avut un succes mare; şi «Noaptea furtunoasă» a avut succes; dar 
«Conul Leonida», jucat pe o scenă de a doua mână,  nu a plăcut; şi «D-ale carnavalului» a fost fluierată”.1 
În momentul în care atenţia lui Maiorescu se îndreaptă asupra lui I.L.Caragiale, acesta nu publicase decât 
sporadic şi era cunoscut doar ca traducător şi poet. El îşi încercase pana şi în poezie la începutul carierei sale 
scriitoriceşti, dar, dramaturgul de mai târziu, este prea lucid ca să nu-şi dea seama care sunt adevăratele lui 
mijloace de exprimare în literatură şi realizează destul de repede că viziunea sa ironică asupra lumii nu-şi are 
locul în poezie, renunţând astfel la lirică. 

Maiorescu este cel dintâi, care, cu intuiţia sa extraordinară de a depista adevăratele valori, recunoaşte 
geniul lui Caragiale şi îi dedică un studiu favorabil în momentul în care comediile tânărului dramaturg erau 
contestate. Pieselor dramatice li s-a imputat că ar urmări scopuri politice prin denigrarea partidului liberal, că 
sunt triviale şi imorale. La aceste acuzaţii nedrepte răspunde Maiorescu, având conştiinţa faptului că în cultura 
noastră nu există criterii bine stabilite pentru aprecierea valorii unei opere: „În materie de gust literar – ce e 
drept – discuţia e totdeauna grea, şi e grea mai ales acolo unde lipseşte încă tradiţia literară şi prin urmare 
comunitatea de idei în privinţa operelor ce le numim frumoase.”2

Criticul constată convergenţa opiniilor cu privire la originalitatea textelor caragialiene, iar învinuirii de 
a fi avut scopuri politice, Maiorescu i-a răspuns prin afirmaţia dreptului scriitorului de a-şi alege materialul de 
oriunde  vrea, obligaţia lui fiind aceea de a-1 scoate din realitate; fraza demagogică fiind tot atât de ridiculizabilă 
ca şi fraza reacţionară : „pentru orce om cu mintea sănătoasă este evident că o comedie nu are nimic a face 
cu politica de partid; autorul îşi ia persoanele sale din societatea contimporană cum este, pune în evidenţă 
partea comică aşa cum o găseşte, şi acelaş Caragiale , care astăzi îşi bate joc de fraza demagogică, şi-ar fi 
bătut joc ieri de işlic şi tombateră şi îşi va bate joc mâine de fraza reacţionară, şi în toate aceste cazuri va fi 
în dreptul său literar incontestabil.”3

Şi cum piesele lui Caragiale erau acuzate de imoralitate, Maiorescu consideră că  greutatea apărării 
trebuia sa cadă asupra raporturilor dintre artă şi morală. El tratează tema moralităţii în artă şi a înălţării 
impersonale, idei estetice care se regăsesc la Hegel şi la Aristotel. La întrebarea dacă arta are vreo misiune 
morală, el răspunde : „Da, arta a avut totdeauna o misiune morală şi orice adevărată operă artistică o 
îndeplineşte.”4 Însă trebuie să stabilească şi în ce constă moralitatea artei şi ajunge astfel la ideea că morala 
rezidă în însăşi esenţa artei; din moment ce egoismul este principiul oricărui rău şi natura emoţiei estetice e de 
a ne ridica prin uitare de sine deasupra lui în lumea ficţiunii ideale, măcar pentru o clipă, atât cât ţine emoţia 
estetică, urmează de la sine că arta este morală prin însăşi definiţie. Caracteristica emoţiei estetice consideră 
el, este capacitatea ei de a-l face pe contemplator să se uite pe sine ca persoană şi să se înalţe în lumina ficţiunii 
ideale, „înălţarea impersonală este însă o condiţie aşa de absolută a oricărei impresii artistice, încât tot ce 
o împiedică şi o abate este un duşman al artei, îndeosebi al poeziei şi al artei dramatice.”5 Esenţa artei este 
de a scoate pe omul impresionabil în afară şi mai presus de interesele lumii zilnice, oricât de mari ar fi în alte 
privinţe. În concepţia lui Maiorescu, arta are o acţiune eliberatoare prin despersonalizare, prin impersonalizare.  
1  Titu Maiorescu, Comediile d-lui I.L.Caragiale, în Opere. I Critice, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2005, p.575
2  Ibidem, 
3  Ibidem, p.580
4  Ibidem, p.581
5  Ibidem, p.582
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El vedea în egoism şi în egoismul exagerat izvorul a tot ce e rău, iar în artă, o descătuşare din lanţurile lui 
căci numai o puternică emoţie impersonală poate face pe om să se uite pe sine şi să aibă, prin urmare, o stare 
sufletească inaccesibilă egoismului. 

Pusă astfel, şi nici nu poate fi altfel, concluzia este că arta nu are alte scopuri morale decât cel ce e însăşi 
esenţa ei, a înălţării impersonale, a dezrobirii omului din cătuşele egoismului; arta nu poate avea alte intenţii 
ce-1 împlântă pe om în contingent, intenţii politice sau moralizatoare. „Chiar patriotismul, cel mai important 
simţimânt pentru cetăţeanul unui stat în acţiunile sale de cetăţean, nu are ce căuta în artă ca patriotism ad-
hoc, căci orice amintire reală de interes practic nimiceşte emoţiunea estetică.”6

Pentru el arta îşi are scopul în sine, adică în emoţia estetică, şi nu în altceva; arta este pentru artă. El 
este teoreticianul unei arte dezinteresate, lipsită de orice tendinţă practică, adversarul literaturii de caracter 
politic, moral şi chiar patriotic. 

Aplicată la teatrul lui Caragiale, moralitatea lui nu trebuie evaluată prin imoralitatea celor mai mulţi 
dintre eroi. Moralitatea eroilor dramatici nu stă în caracterul moral, ci în gradul de realizare artistică, prin 
care izbutesc să ne smulgă din sfera intereselor noastre, pentru a ne transplanta într-o lume fictivă: „Singura 
moralitate ce se poate cere de la ele (comediile lui Caragiale) este înfăţişarea unor tipuri, simţăminte şi 
situaţii într-adevăr omeneşti, care prin expunerea lor artistică să ne poată transporta în lumea închipuită de 
autor şi să ne facă, prin deşteptarea unor emoţii puternice, în cazul de faţă, a unei veselii, să ne uităm pe noi 
înşine în interesele noastre personale şi să ne înălţăm la o privire curat obiectivă a operei produse.Aceasta 
trebuie să o cerem de la autor.”7

Întrucât tipurile lui Caragiale sunt reale, ne dau impresia autenticităţii, izbutesc să ne fixeze în lumea lor 
închipuită, sunt şi morale, moralitatea artei stând în gradul de perfecţiune artistică. Caracterul de autenticitate 
a tipurilor reprezentate rezolvă şi chestiunea trivialităţii, de care fusese învinuit Caragiale. Pentru a menţine 
iluzia realităţii, eroii trebuie să vorbească limba situaţiei lor. „În lumea artei adevărate, nici nu poate fi vorba 
de trivial, încheie el. «Trivial» este o impresie relativă din lumea de toate zilele, ca şi decent şi indecent. 
Dacă pseudo-artistul rămâne el însuşi în această lume de rând, dacă el însuşi nu este cuprins de inspirarea 
impersonală şi prin urmare nu ne transportă nici pe noi in lumea curată a ficţiunilor, atunci se inţelege că 
lucrarea sa poate să fie trivială, indecentă, lascivă, după cum îi este felul şi ţinta. Dar aceasta nu atârnă 
nici de la obiect, nici de la expresie, ci de la chiar genul inspirării sale; şi atunci o împărăteasă cu expresii 
academice, manierate, după gustul trecător al unui public trecător, poate să fie în adevăr trivială, pe când 
soţia chiristigiului Dumitrache nu este.”8 

Aşadar, arta este moralizatoare prin ea însăşi, nu prin ideile promovate, este concluzia studiului dedicat 
comediilor caragialiene. 
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