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COPIII PROBLEMĂ? 
SAU 

PĂRINȚII PROBLEMĂ? 
 

                                   Educatoare Alina Gabriela Bratu 
G.P.N. Pleșoiu, jud. Olt                   

     "Orice ezitare a părintelui este imediat speculată de copil, iar perpetuarea unui 
comportament inconsecvent sau ezitant îl va face pe acesta să testeze la nesfârşit limitele 
părintelui."  

Deşi au cele mai bune intenţii faţă de copiii lor, părinţii ajung, din nepricepere sau proastă 
inspiraţie, să facă erori care mai târziu îi vor marca şi pe unii, şi pe alţii.Anual, pe piaţa editorială 
apar titluri noi semnate de medici, psihologi, psihoterapeuţi sau, pur şi simplu, părinţi cu condei, 
care ne învaţă cum să ne creştem copiii. Teoriile expuse, bazate de multe ori pe studii complexe, 
trasează modele parentale de comportament menite să modeleze în mod sănătos educaţia celui mic. 

Deşi indicaţiile specialiştilor se bat de multe ori cap în cap, există o serie de constante privind 
atitudinea corectă faţă de copil. Un comportament inconsecvent al părintelui, răsfăţul sau severitatea 
exagerate, vorbele grele şi pedepsele prea dure sunt câteva dintre erorile care stau la baza a ceea ce 
numim ulterior copii-problemă. 

Un puşti nedisciplinat, care nu se supune regulilor adulţilor, insistă să facă doar aşa cum 
vrea,are pretenţii permanente şi încearcă să-i controleze pe cei din jur este, cu siguranţă, un copil 
răsfăţat. 

Medicul american Barton Schmitt, profesor de pediatrie la Universitatea de Medicină din 
Colorado, este unul dintre cei mai premiaţi autori de lucrări şi studii pediatrice. El susţine că cele 
mai multe greşeli ale părinţilor sunt cauzate de faptul că nu ştiu să facă diferenţa între a le acorda 
copiilor atenţia necesară şi răsfăţ. „În general, a-i acorda copilului atenţie este în beneficiul lui. Însă 
îi poate dăuna atunci când aceasta îi este acordată în exces şi în momentele nepotrivite”, afirmă 
medicul Barton Schmitt. Specialistul precizează că atenţia excesivă este cea care intervine în 
momentele când copilul învaţă să facă ceva de unul singur sau să îşi gestioneze o frustrare. Greşit 
este şi să reacţionezi de îndată ce copilul o cere, dacă solicitarea lui nu e decât un moft, spune 
specialistul. „A-i arăta atenţie imediată atunci când eşti ocupat sau de îndată ce face o criză este un 
lucru nepotrivit, pentru că în felul acesta el nu va învăţa să aştepte”.  

Psihologii avertizează că educaţia permisivă care determină răs făţul excesiv este generată şi de 
frustrările părinţilor. „Ei suferă că nu pot petrece suficient timp cu copiii, iar atunci când sunt în 
prezenţa lor le satisfac toate poftele şi capriciile, cre zând că astfel suplinesc lipsa”,Maria Oprea.  

Efectele puternice ale alintului încep să se vadă când copilul merge la şcoală: colegii îl 
îndepărtează pentru că este egoist, adulţii nu-l plac pentru că are pretenţii exagerate, şi chiar pentru 
părinţi devine obositor.  

Cel mic simte toate aceste antipatii, nu ştie să le răspundă, devine derutat şi frustrat şi poate 
dezvolta un comportament distructiv. „A răsfăţa un copil înseamnă a nu-l pregăti pentru lumea 
reală”, spune Schmitt.  

Pentru a evita aceste situaţii, medicul îi sfătuieşte pe părinţi să le impună celor mici limite 
adecvate vârstei, să-i lase să se expună situaţiilor care le pot provoca frustrări, să nu-i copleşească 
cu daruri şi să fie ei înşişi un model.  

Deşi vulnerabili şi inocenţi, micuţii au capacităţi uriaşe de manipulare pe care învaţă să le 
exploateze din primii ani de viaţă. Astfel, lipsa unei atitudini ferme din partea părinţilor riscă să 
transforme relaţia în una de tip „care pe care”.  

La fel se întâmplă în lipsa unor reguli clare pe care copilul să ştie că trebuie să le respecte. 
„Orice ezitare a părintelui este imediat speculată de copil, iar perpetuarea unui comportament 
inconsecvent îl va face pe acesta să testeze la nesfârşit limitele părintelui.” (Maria Oprea) 



6

SUCCESUL ŞCOLAR 
 

Prof. Lucreția Cioboată  
Grădinița Morărești, jud. Argeș 

 
Motto:  

„Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie”.  
(Kant)  

 
Succesul, ca reacţie socială la performanţa umană este o problemă intens cercetată în 

diferite contexte sociale, inclusiv în cel al şcolii, în care se operează cu noţiunile de succes şi 
insucces şcolar, de reuşită sau eşec şcolar. Deşi este acceptat faptul că succesul sau eşecul 
şcolar nu pot fi identificate cu reuşita sau eşecul în învăţare nu există prea multe studii cu 
privire la condiţiile de natură strict psihologică în baza cărora să se diferenţieze clar cele două 
situaţii. De ce o învăţare reuşită nu devine automat şi reuşită în activitatea şcolară este o 
întrebare la care psihologia educaţiei încă preferă să răspundă cu  instrumentul teoretico-
metodologic al pedagogiei. 

 Din perspectiva teoriei pedagogice şi a practicii şcolare, rezultatele şcolare ale elevilor 
sunt „efecte ale activităţii didactice, diferite prin natura lor”, performanţe posibile de măsurare 
şi apreciere. (Ngegovan apud I:T:Radu, 2000, p.183) 

Succesul şcolar reprezintă de fapt, un nivel maxim al adaptării şcolare, ceea ce atrage o 
dată în plus atenţia asupra faptului că noţiunea de succes sau reuşita şcolară se raportează mai 
degrabă la activitatea şcolară în ansamblul său, decât la activitatea de învăţare în şcoală. 

Gradul da adaptare la activitatea şcolară arată capacitatea şi trebuinţa elevului de a 
cunoaşte, de a asimila, de a interioriza cerinţele externe, influenţele instructiv – educative 
programate, alături de dorinţa şi capacitatea lui de a se modela, de a se acomoda, de a se 
exterioriza în sensul acestora.  

Atitudinea elevilor faţă de succes sau eşec este unul dintre factorii importanţi ai 
succesului şcolar. De asemenea un factor important este nivelul de aspiraţie; s-a demonstrat că 
elevii cu inadecvare, autorespingere şi sentimentul inferiorităţii îşi fixează scopuri prea înalte 
sau prea joase. 

Din perspectiva pedagogică se difernţiează două categorii de fatori ai reuşitei şcolare, una 
care ţine de interioritatea elevului, alta care ţine de mediul extern. Factorii interni, subiectivi, 
care susţin reuşita în activitatea şcolară sunt maturizarea psiho-socială, capacitatea 
intelectuală, abilităţile, motivaţia pentru învăţătură şi motivaţaia pentru succes. Ca factori 
externi ai succesului şcolar sunt enumeraţimediul socio-cultural, familial, grupul de prieteni, 
politica şcolară, organizarea pedagogică, structura, conşinutul, competenţa profesorului, 
competenţa conducerii şcolii. Structura şi conţinutul învăţării sunt de asemenea factori de care 
depinde reuşita şcolară a elevilor. 

Unul din factorii de bază ai reuşitei şcolare este inteligenţa şcolară. 
 O parte considerabilă a variaţiei realizărilor şcolare nu poate fi explicată prin nivelul de 

inteligenţă, ci prin factori nonintelectuali de personalitate, nesesizaţi de probele de inteligenţă. 
Elevul, fiind o realitate vie şi nu o noţiune abstractă, este nu numai inteligenţă, ci şi 
emotivitate, dorinţe, impulsuri. Această realitate trebuie avută mereu în vedere, deoarece 
inteligenţa acţionează după modul în care o mobilizează şi o orientează factorii emotivi- activi 
ai personalităţii.  

Problema aptitudinilor, a inteligenţei şcolare nu se poate aborda fără referire la motivaţie, 
care determină atât actualizarea, realizarea potenţialităţilor, cât şi activizarea, mobilizarea 
aptitudinilor deja formate.  
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Pe de altă parte, curiozitatea, interesul, atitudinea omului faţă de o anumită categorie de 
activităţi depind şi de nivelul de dezvoltare a aptitudinilor sale implicate în activitatea 
respectivă. Realizarea conduitei inteligente presupune convergenţa proceselor psihice – 
memorie, atenţie, imaginaţie, limbaj, gândire – care îmbinându-se în mod particular formează 
o structură cognitivă complexă şi dinamică. 

 Întrucât învăţarea de tip şcolar este o activitate cu conţinut variat – literar, matematic, 
tehnic, etc, reuşita şcolară presupune o aptitudine cu o structură stratificată în mod complex, 
în măsură să asigure elevilor realizarea celor mai diverse operaţii. Confruntându-se cu 
sarcinile şcolare, pe măsura trecerii de la o clasă la alta, elevii parcurg un proces de 
conştientizare a propriilor posibilităţi şi preferinţe. 

Performanţa poate fi sau nu în acord cu ceea ce aşteaptă elevul de la acţiunea întreprinsă, 
poate sau nu satisface trebuinţele sau motivaţia care se află la baza conduitei. Condiţia 
esenţială a succesului sau eşecului constă în angajarea eului în realizarea sarcinii (fixarea unui 
corp, perceperea performanţei rezultate din activitate). 

Elevul poate fi satisfăcut chiar şi de un rezultat socotit de alţii drept nesatisfăcător sau 
dimpotrivă, el este nemulţumit de o performanţă cotată de altul ca satisfăcătoare.  

Calitatea şi întinderea dorinţelor, ca şi natura şi gradul de adaptabilitate, prezintă 
diferenţe individuale accentuate. Elevul se adaptează la fiecare situaţie şcolară concretă cu 
întreaga lui personalitate. Nereuşita într-o sarcină poate determina scăderea nivelului de 
aspiraţie al elevului, jucând totodată un rol de informare cognitivă în serviciul conduitelor 
ulterioare.  

Succesul este acela care ajută la depăşirea situaţiilor penibile, la dezvoltarea inhibiţiilor 
psihice, la restructurarea atitudinilor negative. Succesul dozat în mod corect, în raport cu 
dificultatea obiectivă a sarcinii şi cuparticularităţile individuale, constituie o cale accesibilă şi 
eficientă în reabilitarea celor mai diverse forme de inadaptare şcolară, profesională.  

Omul nu poate trăi fără satisfacţii psihice, fără sentimentul succesului, care are un efect 
mobilizator asupra resurselor interne, influenţând din plin reuşita în orice activitate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
1. Negovan, Valeria-Introducere în psihologia educaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 
2006 
2. Kulcsar, Tiberiu– Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1978  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
,,PRIETENIA, UN DAR DE PREŢ” 

 
Prof. Laureta-Speranţa Banea 

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

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
Grupa mare (5-6 ani) / ,,Iepuraşii veseli” 
 
 

Elemente componente ale activităţii integrate 
 

1. Activităţi de dezvoltare personală 
 Rutine  
,,Am greşit, îmi cer iertare!” (deprinderea de a înţelege că faptele sale influenţează 
comportamentul celor celor din jur). 
,,Respect pe orişicine! Ştiu că e frumos şi bine!” (deprinderea de a respecta adulţii şi copiii). 
 Întâlnirea de dimineaţă 

      Tema zilei: ,,Prietenia, un dar de preţ” 
(Salutul, prezenţa, calendarul zilei, activitate de grup, noutăţile zilei) 
 
Obiective operaţionale 
- să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei; 
- 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 ,,Răţuşca cea urâtă”. 
 
Tranziţii 

,,Dacă vesel se trăieşte” (joc muzical) 
,,Mâna lebădă o fac” (joc de mişcare) 

 
2. Jocuri şi activităţi didactice alese  
 
BIBLIOTECĂ - ,,Să ne jucăm împreună!” (fişă de lucru – anexa 1) 

Obiective operaţionale: 
-să formuleze oral propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical; 
-să despartă corect în silabe,  reprezentând grafic numărul lor; 
-să recunoască litera ,,o” în cuvintele date. 
 
    ARTĂ - ,,Lacul” (Confecţionare machetă) 
Obiective operaţionale: 
-să execute individual sau în grup tema dată; 
-să execute operaţii practice simple (taie cu foarfeca, pliază hârtia, , bobinează fire de lână); 
- să manifeste spirit de cooperare în activităţile de grup; 
- să îşi exprime opinia faţă de lucrarea celorlalţi, motivându-şi părerile. 
Centrul ,,Artă” rămâne deschis pe parcursul întregii zile. 
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    ŞTIINŢĂ - ,,Sortăm siluete de copii, le grupăm şi  numărăm” 
Obiective operaţionale: 
- să alcătuiască grupe de 1-10 obiecte; 
- să numere corect aceste siluete în ordine crescătoare şi descrescătoare; 
- să realizeze corespondenţa de unu la unu pentru a arăta că o grupă are mai multe sau mai puţine 
obiecte decât o alta; 
- să înţeleagă relaţia număr – cifră. 
 

3. Activităţi pe domenii experienţiale 
DOS (Educaţie pentru societate - ,,Răţuşca cea urâtă” de H. Ch. Andersen, lectură după imagini). 
DS (Activitate matematică – Compunem şi rezolvăm probleme, folosind macheta ,,Lacul”). 
 
        Obiective de referinţă vizate: 

- să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, 
grădiniţă, grupul de joacă); 

- să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, 
armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; 

- să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10; 
- să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele de obiecte şi cifrele corespunzătoare; 
- să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite în viaţa 

de zi cu zi sau în poveşti, povestiri. 
 
Obiective operaţionale: 
a) Cognitive: 
O1 – să urmărească linia unei poveşti, concomitent cu imaginile prezentate; 
O2 – să desprindă mesajul poveştii pe baza întrebărilor şi lecturând imaginile; 
O3 – să se exprime corect, în structuri gramaticale ample, utilizând cuvinte din textul poveştii; 
O4 – să denumească trăsături caracteristice personajelor pe baza faptelor acestora; 
O5 – să dea exemple de alte poveşti în care mesajul principal este prietenia; 
O6 – să compare comportamentul uman cu comportamentul altor vietăţi; 
O7 – să exemplifice atitudini tolerante faţă de alţi copii care aparţin diferitelor categorii 
minoritare şi care trăiesc alături de noi; 
O8 – să compună şi să rezolve probleme în limitele 1-10; 
b)  Psiho- motorii: 
O9 – să execute mişcările sugerate de melodie; 
O10 - să efectueze operaţii de adunare/ scădere cu 1-2 elemente, în limitele 1-10, prin 
manipulare de obiecte ale machetei ( raţe, lebede, broaşte, nuferi, etc.); 
c) Afective: 
O11 – educarea dragostei pentru semeni, a dorinţei de a-i ajuta şi sprijini pe cei care au nevoie; 
O12- stimularea capacităţii de a interacţiona în mod egal cu toţi copiii din comunitate, indiferent 
de gen, limba vorbită, etnie sau performanţe. 
 
4. Jocuri şi ativităţi didactice alese (2) 
 Dramatizare ,,Răţuşca cea urâtă” 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
S. Breben, E. Gongea - ,,Metode interactive de grup” (ghid metodic), Ed. Arves, 2006, 
Craiova. 
*** ,,Curiculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani”, 
2008, MECT Bucureşti. 
H. Ch. Andersen – ,,Poveştile lui Andersen”, Editura Eduard, Constanţa, 2008. 
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SCENARIUL ZILEI 

 
Întâlnirea de dimineaţă 
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, prieteni!). 
Prezenţa – copiii sunt solicitaţi, după ce şi-au auzit numele, să-şi aşeze jetonul cu numele pe 

panoul general. Prilejul va fi folosit pentru a analiza 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 mediul înconjurător şi pentru a realiza orientarea în timp. Suntem la începutul 
verii. ,,Vă rog să priviţi pe fereastră şi să-mi spuneţi cum este vremea?” Se va completa Calendarul 
naturii. 

Activitatea de grup - ,,Dacă vesel se trăieşte” (joc muzical) 
Noutăţile zilei – Se prezintă marioneta – surpriză ,,Răţuşca cea urâtă”. Ea a trecut prin multe 

peripeţii: a  cunoscut vieţuitoare din curtea păsărilor, din baltă, oameni buni sau oameni răi. 
Povestea ei ar fi fost mai veselă dacă ar fi avut alături un prieten adevărat, să o încurajeze la greu. 

Pentru că este dezamăgită, vom fi noi prietenii ei şi vom încerca  să o  facem să se simtă mai 
bine ascultând povestea scrisă de H. Ch. Andersen şi o vom înveseli  devenindu-i prieteni şi lucrând 
împreună. 

Tranziţie      Mâna lebădă o fac 
 Care dă mereu din cap 
 Lebedele-n jur privesc 
 Mâinile eu le rotesc 
 Ploaia bate ne-ncetat 
 Vârful degetelor bat 
 Iar apoi le răsfiram 
 Si la un pian cântăm 
 Boboc...floare! 

            ALA 1 
    Se vor intui materialele de la centrele de interes. 

 Bibliotecă : ,,Să ne jucăm împreună!” – fişă de lucru (formulare de propoziţii pe baza unei 
imagini, despărţire în silabe şi reprezentare grafică a acestora, recunoaşterea literei ,,o” în 
cuvintele date). 

 Artă : ,,Lacul”  -  Copiii vor confecţiona elemente specifice vieţii din jurul şi de pe 
suprafaţa unui lac : papură, salcie, broscuţe – origami, pui de raţă şi puiul de lebădă – 
bobinare, flori şi fluturi – decupare pe contur, etc. Centrul rămâne deschis pe toată durata 
zilei. 

 Ştiinţă : ,,Sortăm siluete de copii, le grupăm şi numărăm”. Copiii vor alcătui grupe de 
prieteni, vor număra în limitele 1-10, vor asocia numărului de siluete cifra corespunzătoare 
(exerciţii cu material individual). 

Tranziţie :  ,,Petrecerea  din margine de lac” (cântec). 
 
ADE 
DOS   (Educaţie pentru societate – Activitate practică) 
Centrul ,,Artă”va rămâne deschis, deoarece, lucrul la macheta ,,Lacul” necesită migală, iar 

copiii cu înclinaţii spre decorarea spaţiului educaţional vor putea să dea ultimele tuşe cadrului 
necesar pentru activitatea matematică. 

Educatoarea va derula firul poveştii ,,Răţuşca cea urâtă” de H. Ch. Andersen, pe baza imaginilor 
ce prezintă momentele principale. Copiii vor reproduce în rezumat conţinutul poveştii, vor 
desprinde mesajul pe baza întrebărilor. Se va pune accent pe însuşirile morale ale personajelor, pe 
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faptul că răţuşca cea urâtă nu a avut prieteni adevăraţi, nu a fost sprijinită, iar în curtea păsărilor, 
unde se născuse, nu  a fost acceptată pentru că ,,era altfel”. 

Joc pe echipe -,, Zarurile sentimentale” 
Aşteptări – antrenarea grupului în prelucrarea emoţiilor şi sentimentelor unii faţă de ceilalţi. 

Partcipanţii sunt împărţiţi în grupuri mici de 4 -5 copii şi sunt aşezaţi pe pernuţe, pe podea, în 
formaţie de cerc. Fiecare grup are un zar şi un cartonaş pe care sunt scrise 6 emoţii/ sentimente 
diferite şi sunt numerotate de la 1 la 6. De exemplu, la cifra 1 – tristeţe, 2 – singurătate, 3 – frică, 4 
– bucurie, 5 – dragoste, 6 – surpriză. Fiecare dintre participanţi  aruncă pe rând cu zarul şi în funcţie 
de numărul care cade, împărtăşeşte cu ceilalţi membri ai grupului care este momentul când răţuşca 
cea urâtă a trăit emoţia respectivă. 

Tranziţie : ,,Dansul răţuştelor” 
DŞ ( Activitate matematică) 
Fiecare echipă va realiza  o problemă, pe care o va exemplifica prin manipulare de obiecte  ale 

machetei. Va rezolva problema şi o va expune folosind cifrele la tabla magnetică. 
Echipele vor fi recompensate. 
 
ALA 2 
Dramatizare : ,,Răţuşca cea urâtă” – Decorurile au fost confecţionate anterior, se pune accent pe 

stările sufleteşti ale răţuştei, pe faptul că nu a fost apreciată la adevărata valoare doar pentru că era 
diferită, nu pentru că era rea sau mai prejos de alte surate. Nu întâmplător, acolo unde a fost 
preţuită, a devenit o ,,splendidă lebădă”. 
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Evenimentul 
   didactic 

 
 

Conţinut 

Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
 

Instrumente Indicatori 

1. Moment 
organizatoric 

Crearea 
condiţiilor 
necesare bunei 
desfăşurări a 
activităţii 

    

2. Captarea 
atenţiei 

Întâlnirea de 
dimineaţă 
Salutul, 
Prezenţa, 
Calendarul 
naturii 
Noutăţile zilei : 
sosirea 
marionetei – 
surpriză. Ea nu 
are prieteni, vrea 
să ne 
povestească 
peripeţiile prin 
care a trecut. Ca 
să-i alungăm 
tristeţea o 
invităm să ia 
parte la 
activităţile pe 
care le propune 
educatoarea. 

surpriza 
conversaţia 

panou 
magnetic 
jetoane 

Calendarul 
naturii 

marioneta 

observaţia 
chestionarea 

manifestă 
compasiune 

faţă de 
tristeţea 

puiului urât 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

      Vom crea un 
colţ unde puiul 
să se simtă acasă 
(macheta), vom 
despărţi în silabe 
cuvinte 
familiare, vom 
forma grupe de 
prieteni. Putem 
asculta povestea  
pe îndelete, vom 
juca un joc între 
prieteni despre 
sentimente, vom 
crea  şi rezolva 
probleme 
pornind de la 
obiecte create de 
mâinile harnice: 
pui de raţă, 
broscuţe, nuferi, 

 
 
 

explicaţia 

  
 
 

observaţia 

oferă soluţii 
pentru 

remedierea 
situaţiei 

 
manifestă 
atenţie şi 
interes 
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fluturi, fire de 
papură, sălcii, 
păsărele. La 
final, vom fi 
chiar noi eroi de 
poveste 
costumaţi în 
vietăţi ale bălţii. 

4. Dirijarea 
învăţării 

   
    Bibliotecă : 
,,Să ne jucăm 
împreună” ( fişă 
de lucru – 
formulare de 
propoziţii pe 
baza imaginilor, 
despărţire în 
silabe şi 
reprezentare 
grafică, 
recunoaşterea 
literei ,,o” în 
cuvintele date). 
     Ştiinţă : 
Sortăm siluete 
de copii, le 
grupăm şi 
numărăm” 
(exerciţii cu 
material 
individual ). 
     Artă : 
,,Lacul”  - 
machetă 
      Acest centru 
rămâne deschis 
pe tot parcursul 
zilei. 
 
         La fiecare 
centru se 
prezintă 
materialele şi 
modul în care se 
va lucra cu 
aceste materiale, 
se sugerează 
copiilor că pot 
alege centrul 
tematic prin 
rotaţie. 

 
conversaţia 
explicaţia 

demonstraţia 
exerciţiul 

 
fişe 

individuale 
 

siluete  
jetoane cu 

cifre 
 

suport 
polistiren 

voal 
albastru 
beţişoare 
foarfece 
carton 
colorat 

fire 
galbene, 

albe 
lipici 

 
observarea 

chestionarea 

oferă 
răspunsuri 

 
găseşte soluţii 
 

îmbină 
armonios 
culorile şi 
materialele 

pentru 
realizarea 

temei propuse
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5. Obţinerea 
performanţei 

        Activitate 
practică 
       Centrul 
,,Artă” va 
rămâne deschis. 
        Educaţie 
pentru societate 
       Se 
derulează 
povestea 
,,Răţuşca cea 
urâtă” pe baza 
imaginilor ce 
prezintă 
momentele 
principale. 
Copiii redau 
ovestea pe scurt. 
Se desprinde 
mesajul poveştii. 
Se precizează că 
există şi în jurul 
nostru persoane 
care au  nevoie 
de prietenia 
noastră, că în 
grupul nostru 
avem trei fetiţe 
de etnie turcă ; 
ele sunt  cu noi 
încă de la grupa 
mică şi ne sunt 
bune prietene 
chiar dacă 
vorbesc altă 
limbă acasă, cu 
părinţii lor , au 
alte sărbători 
decât noi  şi 
obiceiuri 
alimentare 
specifice. Ele 
vor fi nişte 
,,lebede “ 
fericite şi pentru 
că noi le-am 
oferit prietenia 
noastră. 
       Tranziţie : 
,,Dansul 
răţuştelor” 
       Joc pe 

 
 

povestirea 
explicaţia 

conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demonstraţia 
exerciţiul 

 
 

planşe- 
imagini din 

poveste 
 
 
 
 
 
 
 

calculator, 
CD 

 
zaruri 

 
 

 
machetă 

tablă 
magnetică, 

cifre 

 
 

observarea  
chestionarea 

 
 

oferă 
răspunsuri 

clare, corecte 
d.p.d.v. 

gramatical 
 

cunoaşte 
succesiunea 

evenimentelor 
în poveste 

 
 

transmit idei, 
opinii şi 
impresii 

personale 
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echipe: 
,,Zarurile 
sentimentale” 
(aşteptări – 
antrenarea 
grupului în 
prelucrarea 
emoţiilor şi 
sentimentelor 
unii faţă de 
ceilalţi). 
       Activitatea 
matematică:  
Fiecare echipă 
va compune câte 
o problemă, pe 
care o va 
exemplifica prin 
manipulare de 
obiecte ale 
machetei . Va 
rezolva 
problema şi o va 
epune folosind 
cifrele, semnele 
matematice şi 
tabla magnetică.. 
       

6. Asigurarea 
feed- back-
ului 

   După ce 
echipele au 
terminat, se 
evidenţiază 
copiii care au 
lucrat cel mai 
bine şi se 
recompensează 
toţi copiii. Se 
emit concluzii, 
impresii despre 
prietenie, se 
exemplifică prin 
proverbe, se dau 
exemple de alte 
poveşti cu 
acelaşi mesaj 
(,,Povestea 
ursului cafeniu”, 
,,Degeţica”, 
etc.). 

    

7. Evaluare   Dramatizare 
,,Răţuşca cea 
urâtă” 

 decoruri, 
costume 
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Anexa 1 
  

Fişă de lucru - Bibliotecă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recunoaşte litera ,,O” acolo unde o găseşti şi subliniaz-o. 
 Desparte cuvântul în silabe şi scrie în casetă atâtea linii câte silabe sunt. 

 
 
 
 
 
                                                                       
                      
                    OU                                                             BOBOCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             RAŢOI                                                          COPII 
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CONCEPTUL DE DISCIPLINĂ INTEGRATĂ ÎN CADRUL 
,,DISCIPLINELOR SISTEMICE” 

 
Prof. Laureta-Speranţa Banea  

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

Tendinţa actuală de dezvoltare a ştiinţei la nivelul interdisciplinarităţii influenţează structura şi 
conţinutul planurilor şi programelor de învăţământ actuale. Cercetări psihopedagogice desfăşurate 
în diferite ţări au încercat să elaboreze modalităţi şi forme noi de organizare a conţinutului 
învăţământului în planurile de învăţământ, ca de exemplu prin ,,discipline sistemice”. Pe 
această linie se înscriu şi cercetările interdisciplinare efectuate la noi, care îşi propun să abordeze 
posibilităţile de predare interdisciplinară. 

Din aceste cercetări, se pot desprinde câteva modalităţi şi niveluri, relativ distincte, de 
organizare a conţinutului învăţământului în discipline sistemice: discipline integrate, discipline 
integrale, discipline complexe şi discipline de bloc. 

Integrarea este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că 
obiectivele învăţării au ca referinţă nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai 
multor categorii. Nu trebuie făcută confuzie între cele două concepte, nu trebuie identificată 
interdisciplinaritatea – ca mod de organizare a cunoaşterii – cu integrarea, ca un principiu integrator 
care rupe hotarele diferitelor categorii de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema 
abordată. 

La nivel superior se situează disciplinele integrate, care integrează şi sintetizează informaţii din 
diferite domenii ale ştiinţelor. În acest caz, se renunţă la logica particulară a diferitelor ştiinţe şi în 
selecţionarea informaţiilor se au în vedere aspectele comune ale diferitelor legităţi generale. 

În viziunea lui Ghe. Tomşa, predarea integrată  a ştiinţelor se întemeiază pe două sisteme de 
referinţă: unitatea ştiinţei  şi procesul de învăţare la copil. Ideea despre unitatea ştiinţei se 
bazează pa postulatul că Universul însuşi prezintă o anumită unitate care impune o abordare 
globală. După opinia unor specialişti, această viziune unificatoare asupra ştiinţei se va solda cu un 
cod de legi şi teorii legate între ele,  care vor explica ansamblul fenomenelor. În virtutea celui de-al 
doilea sistem de referinţă (procesul de învăţare la copil), se consideră că cel puţin în fazele iniţiale, 
copilul are tendinţa naturală de a  aborda realitatea într-un demers global asemănător omului de 
ştiinţă, dar fără să separeu şi să includă cele constatate în domenii disparate de cunoaştere – fizică, 
chimie, biologie (Ghe. Tomşa, 2005, pag. 119). 

La nivelul programei pentru învăţământul preşcolar, şi apoi la nivel de grupă, se operează cu 
,,teme” şi cu ,,sugestii de conţinuturi”, care semnifică faptul că educatoarea are o mare libertate de a 
alege sau de a propune conţinuturi, aşa cum am mai precizat. Temele anuale de studiu ne ajută să 
proiectăm conţinuturile şi să derulăm activităţi integrate. 

Metoda proiectelor pune în centru activităţile educative cu caracter integrat şi abordarea 
complexă a conţinuturilor. Procesul educaţional devine astfel creativ, complex, interdisciplinar, 
stimulându-i pe copii în vederea asimilării cunoştinţelor. 

În activităţile integrate accentul cade pe activităţile de grup şi nu pe cele cu întreaga grupă. O 
idee transcede graniţele diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea în funcţie de tema de 
interes. În cadrul activităţilor integrate, abordarea realităţii se realizează printr-un demers global, 
graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, acestea contopindu-se într-un scenariu 
unitar, în cadrul căruia tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe. 

Condiţia reuşitei unei activităţi integrate o constituie elaborarea atentă a scenariului de către 
educatoare, astfel încât copiii să opteze pentru diverse activităţi de grup pe arii de stimulare. Acest 
lucru oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor, încurajând copiii să se 
manifeste, să observe, să gândească, să investigheze, să facă predicţii, să exprime idei şi păreri, să-şi 
asume diverse roluri. La completarea scenariului, de un real folos sunt vizitele, plimbările, 
întâlnirile cu specialiştii, etc. Tematica acestora este aleasă astfel încât prin activităţile integrate să 
se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia educatoarei se află permanent întreaga 
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paletă de activităţi (jocuri şi activităţi la alegere, activităţi pe domenii experienţiale, activităţi de 
dezvoltare personală) şi modalităţile de organizare a acestora. 

La grupa pe care o îndrum, am încercat să orientez copiii spre o cunoaştere ştiinţifică a lumii, i-
am determinat să afle interdependenţa dintre fenomene, să observe transformările şi dezvoltarea 
naturii în unitatea şi specificitatea locală. Am organizat activităţile de cunoaştere a mediului într-un 
modul sistemic larg, îmbinând elemente de conţinut din diverse categorii de activitate. Am abordat 
informaţii necesare cunoaşterii mediului înconjurător, pe de o parte localizând strict datele privind 
vieţuitoarele şi mediul lor de viaţă, prin observări în natură, pe de altă parte încercând să-i determin 
pe preşcolari să recepteze cunoştinţe mai abstracte şi mai bogate, prezentate, desigur, pe baza unor 
strategii intuitive. Mi-am propus atât realizarea unor obiective instructive – precizarea unor noţiuni, 
îmbogăţirea cunoştinţelor – cât şi educarea copiilor în sensul formării conştiinţei de sine, a 
sentimentului apartenenţei la mediul natal, formarea în spiritul toleranţei şi respectului faţă de 
ceilalţi şi mediu. 

Revenind la disciplinele sistemice, precizăm că în cadrul acestora, un loc aparte îl ocupă 
disciplinele integrale. Deosebirea faţă de disciplinele integrate constă în faptul că ele nu constituie 
un sistem de informaţii deja integrat într-o anumită disciplină, cu o logică relativ independentă, ci 
urmăresc reactualizarea anumitor cunoştinţe studiate anterior la diferite discipline pentru a forma o 
imagine de ansamblu a fenomenelor studiate anterior la diferite discipline pentru a forma o imagine 
de ansamblu a fenomenelor studiate anterior relativ izolat. 

O altă categorie a disciplinelor sistemice o constituie disciplinele complexe, care cuprind 
cunoştinţele din diferite domenii ale unor ştiinţe particulare. De exemplu, în unele ţări, disciplina 
,,Limba şi literatura maternă” cuprinde cunoştinţe din domeniul lingvisticii, literaturii naţionale şi 
universale, teoria şi istoria literaturii şi analiza operelor de artă din muzică, pictură, sculptură , etc. , 
cât şi estetica filmului, contribuind astfel la o educaţie estetică, cu posibilităţi formative extinse. 

Specificul disciplinelor de bloc constă în faptul că ele sintetizează cunoştinţele de graniţă ale 
diferitelor discipline, cu menţinerea logicii relativ independente a fiecăreia. Disciplinele izolate 
aparţinând unui bloc (discipline din domeniul ştiinţelor naturii, a ştiinţelor sociale, a tehnicii etc.) 
sunt predate de profesori diferiţi, dar aceasta presupune o conlucrare şi o colaborare strânsă a 
acestora pentru a asigura transferul necesar al informaţiilor, operaţiilor şi metodologiei de lucru. 

Elaborarea acestor discipline sistemice, şi eventual a altora, găsirea criteriilor de eşalonare a 
acestora în planurile de învăţământ pe orizontală – la aceeaşi grupă – şi pe verticală – în 
succesiunea nivelurilor din preşcolaritate –, găsirea locului adecvat al disciplinelor particulare, sunt 
posibile doar pe baza unor cercetări de echipă interdisciplinară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 

1. Trandafirescu, I.I., (2008) ,,Educaţia şi organizarea demersului didactic privind pentru 
dezvoltarea durabilă”, (suport de curs), EU – RO – Formare Ovidius, Universitatea Ovidius, 
Constanţa; 

2. Tomşa, Gh., (coord.), (2005), ,,Psihopedagogie preşcolară şi şcolară”, Ed. Coresi, 
Bucureşti. 
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ÎNVĂŢAREA LIMBII FRANCEZE PRIN CÂNTEC 
(fişă pedagogică) 

 
Prof. Cristina Niţă 

Şcoala cu clasele I-VIII Bolintin Vale, jud. Giurgiu 
 
Le son ch [ ʃ ] 
Titre de la séquence: Des sons et des lettres: le groupe ch 
Niveau des apprenants: A1, Vème classe - première année dʼétude du français 
Durée de la séquence: 1h 
Méthodes et techniques de travail: travail individuel, travail de groupe et travail collectif 
Contenu de lʼapprentissage:  

 compétences culturelles: le lapin, connaissance de lʼanimal; 
 compétences sémantico-lexicales: les mots en ch                                                                  
 compétences linguistiques: le son ch [ ʃ ]; 
 compétences communicatives:décrire un animal   

Durée: 50 minutes  
Supports: La chanson „Le petit lapin”, fiches de travail, images, craie de couleur 
(http://www.youtube.com/watch?v=5556XQO-fNw )      
Déroulement du cours: 
 
1. On présente aux élèves une plache avec des mots qui contiennent le son ch : 
 

chien 
chat 

cheval 
chameau 
chambre 
chaise 

chanson 
chocolat 

affiche 
cochon 

parachute 
machine 
autruche 

 
2. On prononce chaque mot en faisant attention au groupe ch 
 
  
3. On demande aux élèves de souligner les mots qui contiennent le son ch dans la liste  suivante 
(exercice de discrimination auditive et visuelle) :  
 
chasse classe 
bouche boucle clou 
chou clic chic 

chaque 
claque 

chien 
client

 
4. Exercice de discrimination  
    
 Consigne : lève ta main droite quand tu entends le son ch.   
 
a) opposition: ch et j

chou / joue 
chambre / jambe 
jʼai  / chez 
chapeau / jabot 

manche  / mange 
bouchon / bougeons 
je veux / cheveux 
 

bouche / bouge 
cache / cage 
chant / gens 
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b) opposition ch  et s 
ça / chat 
sec/ chèque 
penser / pencher 

scène / chaîne 
soie / choix 
douche / douce 

brosse / broche  
serre / cher 
mousse / mouche 

 
5. On associe les mots aux images : (cheval, chat, chèvre, chien, vache). On enrichit le vocabulaire 
des élèves, ils vont apprendre des mots désignant des animaux. 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

  

 
  

 

 
 
 

   

 
  
6. Pour la fixation des connaissances apprises, on propose aux élèves dʼécouter la chanson „Mon 
petit lapin”. 
 
On distribue les paroles de la chanson et on présente la consigne qui consiste à souligner les mots 
qui contiennent le son ch . 
 
 Mon petit lapin 
 s'est caché dans le jardin 
  Cherchez moi 
 coucou coucou 
 je suis caché sous un chou 

Remuant son nez 
il se moque du fermier 
Cherchez moi 
coucou coucou 
je suis caché sous un chou

            
 Tirant ses moustaches 
 le fermier passe et repasse 
 Cherchez moi 
 coucou coucou 
 je suis caché sous un chou 

 
Mon petit lapin 
s'est caché dans le jardin 
Cherchez moi 
coucou coucou 
je suis caché sous un chou 
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7. Pour aller plus loin, on peut proposer aux élèves lʼimage dʼun lapin, pour découvrir les parties de 
son corps.  

                       
(les oreilles, les moustaches,  le nez,  les dents,  la queue,  les pattes,  les yeux) 
 
8. On demande aux élèves dʼapprendre par cœur la chanson pour la chanter en classe la prochaine 
fois (et aussi à lʼoccasion des fêtes scolaires).
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METODA CUBULUI ÎN LECŢIILE DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

      Prof. înv. primar Iulia-Cătălina Vrînceanu  
    Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

 
 

Metoda cubului este o modalitate de lucru care poate fi aplicată individual, în perechi sau în 
grupuri pentru o abordare a unei situaţii problematice, prin solicitarea gândirii elevului. 

Li se cere elevilor să scrie despre un anumit concept sau temă, prin parcurgerea feţelor cubului. 
Este indicat să se respecte ordinea prezentată, pentru că aceasta îi conduce pe elevi, în mod treptat, 
spre o gândire complexă. 

Etapele acestei metode corespund celor 6 feţe ale unui cub: 
Descrie! – explică/defineşte o noţiune, un concept 
Compară! – stabileşte asemănări şi deosebiri 
Asociază! – la ce te face să te gândeşti ? 
Aplică! – ce aplicabilitate practică poate avea ? 
Analizează! – analizează conceptual din diferite puncte de vedere 
Argumentează! – este bine/rău, util/inutil ? 
Fiecare instrucţiune/cerinţă de pe faţeta cubului presupune sarcini de lucru. 
În echipele constituite pentru atingerea unui obiectiv, care nu au un caracter permanent, 

membrii au roluri diferite în funcţie de înclinaţiile lor personale şi de nevoile echipei. 
Profilul unui membru al echipei, rolul care i se potriveşte cel mai bine, poate fi stabilit pe baza 

următoarelor caracteristici: 
 relaţionarea cu ceilalţi membri; 
 modul în care participă la luarea deciziilor; 
 căile prin care obţine informaţiile şi utilizarea lor; 
 metoda preferată în organizarea activităţii. 

 
Exerciţiu aplicativ 

 
 Metoda cubului aplicată în lecţia „Rapsodii de toamnă“ (de George Topârceanu) - clasa a IV-a 

 
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe 
 
Scopul: familiarizarea elevilor cu conţinutul unui text aparţinând genului liric şi consolidarea 

cunoştinţele cu privire la noţiunile de „strofă“, „vers“, „rimă“. 
 
Obiective operaţionale: 
 

O1 – să citească corect, conştient, fluent şi expresiv textul poeziei, utilizând variate 
tipuru de citire (integrală, selectivă, în lanţ, pe roluru); 

O2 – să identifice cuvintele noi şi să cunoască semnificaţia acestora; 
O3 – să despartă corect în silabe cuvinte date; 
O4 – să identifice cuvinte cu înţeles asemănător/opus pentru cuvintele date şi să 

alcătuiască enunţuri cu acestea; 
O5 – să identifice structura şi tablourile componente ale textului; 
O6 – să identifice imaginile şi expresiile artistice, percepând corect sentimentele 

poetului şi mesajul poeziei; 
O7 – să-şi exprime propriile trăiri, opinii, concluzii cu privire la conţinutul şi mesajul 

textului. 
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1. Descrie! 
 

 Descrieţi semnele  caracteristice sosirii toamnei. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. Compară! 
 

 Comparaţi înfăţişarea daliei cu cea a florii-soarelui. 
 

Înfăţişarea daliei Înfăţişarea florii-soarelui 
 
 
 
 

 

 
3. Asociază! 

 
 Găsiţi cuvinte şi expresii în text, reprezentând însuşiri pentru: 

 
Floarea-Soarelui ………………………………….. 
petunii …………………………………………… 
dalia …………………………………………….. 
Toamna …………………………………………. 
 

4. Aplică! 
 

 Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte şi expresii: 
 
„boare“   ____________________________________________ 
 
„Doamna Cucurbitaceelor“  ____________________________________________ 
 
„Zâna melopeelor“  ____________________________________________ 
 

5. Analizează! 
 

 Explicaţi folosirea ghilimelelor, a semnului întrebării şi a punctelor de suspensie. 
 

 Explicaţi scrierea cu literă iniţială mare a cuvintelor Toamna şi Floarea-Soarelui. 
 

6. Argumentează! 
 

 Realizaţi câte un desen potrivit fiecărei strofe, prin care să ilustraţi conţinutul de idei al 
acesteia. 
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IMPORTANŢA STUDIERII ŞI CUNOAŞTERII LIMBILOR STRĂINE 

 

Prof. Merlici Carmen, 
 Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Piteşti 

 
 

Limba este cel mai important mijloc de comunicare între oameni. Ea este codul care poate 
deschide orice poarta, cu ajutorul căruia se poate descifra orice mesaj, orice taină, cu condiţia să se 
respecte o singură condiţie: să fie comun atât emiţătorului (E), cât şi receptorului (R). 

Limbile străine reprezintă paşaportul fiecărei persoane pentru a călători oriunde în lume. Este 
esenţială studierea unei limbi moderne de circulaţie internaţională încă din copilărie deoarece 
cunoaşterea acesteia va reprezenta pentru noi, mai devreme sau mai târziu în viaţă, o reală 
oportunitate de dezvoltare şi realizare: vom putea aplica pentru a urma studii în străinătate, 
traininguri, vom fi candidaţi excelenţi pentru o slujbă la o companie internaţională sau 
multinaţională în cadrul căreia vom putea pleca în diverse schimburi de experienţă.  

Însă a studia şi a cunoaşte o limbă străină nu trebuie să fie pentru noi doar o acţiune practică şi 
profesională, ci şi un act cultural. Trebuie să ne gândim la posibilitatea lecturii unui autor, urmând 
limba gândurilor sale, la emoţia trăirii unui cântec pe ale cărui triluri să vibrăm la unison cu sufletul 
interpretului.  

Cunoaşterea unei limbi străine prezintă numai avantaje, indiferent de mediul la care ne gândim: 
pe plan social ne ajută să comunicăm cu oameni din alte ţări, să le cunoaştem civilizaţia şi cultura în 
mod direct, fără a avea drept intermediar un ghid. A trăi în mijlocul unui popor, în mijlocul 
tradiţiilor şi obiceiurilor unui loc este cu siguranţă un mijloc mult mai eficient de a cunoaşte 
oamenii decât acela de a citi o carte , a viziona un film sau un reportaj. 

Şi pe plan politic bilingvismul şi-a dovedit avantajele. Multe pacturi, alianţe şi tratate s-au 
semnat la adăpostul lui, multe conflicte au fost evitate sau au fost rezolvate graţie comunicării între 
liderii diverselor ţări şi regiuni ale lumii. 

În societatea actuală, absenţa cunoaşterii unei limbi străine poate fi considerată aproape un 
handicap, în condiţiile în care totul în jurul nostru este un mix de limbaje şi culturi: tehnologia, prin 
accesul la calculatoare, la internet, la telefonia mobilă, media – reviste, reclame, accesul la diverse 
programe de televiziune, dar şi cultura, prin spectacole de operă, teatru, muzică şi film. 

Este foarte important ca studiul limbilor străine să se facă de la vârste cât mai fragede, chiar din 
grădiniţă dacă este posibil, deoarece, în timp, copilul va putea desluşi integral tainele acestora, îşi va 
perfecţiona pronunţia, va avea timp să pătrundă atât în tainele limbii literare şi ale gramaticii, dar şi 
în limbajul familial, devenind, odată cu vârsta şi experienţa, asemenea unui vorbitor nativ.  

Astfel n-ar trebui să pregetăm niciodată în faţa oportunităţii de a studia o limbă străină, 
lăsându-ne învinşi de gândul că este un proces dificil, ci ar trebui să avem în minte un singur gând: 
acela că efortul nostru va fi mereu răsplătit prin accesul la noi orizonturi, lumi şi culturi, iar noi vom 
fi întotdeauna  înaintea celorlalţi, fie şi cu un singur pas. 
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SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI PRIN COMUNICARE 
 
 

Prof. Gabriela Adelina Creangă 
Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, București 

 
 

Comunicarea este cea mai importantă caracteristică a omenirii, cea mai mare realizare a sa şi 
reprezintă abilitatea oamenilor de a transforma gândurile în cuvinte, cu ajutorul cărora sunt capabili 
să-şi facă cunoscute dorinţele, ideile şi sentimentele. ,,Structura reuşitelor, miracolelor, sau 
dezastrelor umane” depinde de acest proces deosebit de complex numit comunicare.  

În calea comunicării uneori pot apărea adevarate blocaje, care fac ca între informaţia transmisă 
şi mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. O comunicare ineficientă cauzează, singurătate, 
conflicte, probleme atât în familie cât şi la şcoală, insatisfacţii profesionale, stres psihologic şi chiar 
boli foarte grave. „În situaţii didactice de instruire-învăţare schimbul eficient de mesaje inteligibile 
şi persuasive înseamnă o interacţiune conştientă între subiecţii educaţiei”.  

Ca profesori avem datoria să îi ajutăm pe elevi să obţină o imagine mai clară despre ei înşişi şi 
despre societate, avem datoria de a transforma conflictele în şanse educative. Conflictul este o 
componentă firească a existenţei noastre, a relaţiei noastre cu ceilalţi în care sentimentele joacă un 
rol  important deoarece nu pot fi controlate. În orice conflict trebuie să existe o soluţie optimă şi 
reciproc acceptabilă.  Aceasta nu înseamnă că ambele părţi  vor obţine acelaşi lucru, ci doar că se 
pot atinge obiective diferite în maniere acceptabile pentru ambele părţi . Diferenţele de opinie pot şi 
trebuie să existe, ele conduc la noi puncte de vedere şi pot stimula creativitatea.  

Părinţii, educatorii şi profesorii, dar şi tinerii, se confruntă zilnic în practica pedagogică şi 
didactică cu provocarea de a trebui să acţioneze în situaţii deloc clare. Dintr-un spectru larg de 
alternative, ei apelează deseori la modele comportamentale problematice (încălcarea normelor, uzul 
de forţă). O asemenea atitudine poate duce la neînţelegeri fatale sau chiar la procese de escaladare. 
Trebuie să înţelegem că pentru fiecare situaţie există întotdeauna mai multe feluri în care putem 
acţiona. O soluţie creativă în aplanarea şi chiar rezolvarea ulterioară a conflictelor ar fi utilizarea 
unor aforisme, proverbe, citate, maxime celebre care sub impresia înşelătoare a superficialităţii 
constituie „învăţături” veritabile pentru elevi.  

Uneori un principiu pe care dorim să îl comunicăm poate fi condensat într-o frază amuzantă sau 
cu tâlc.  Aceste proverbe citate, maxime, etc. pot fi folosite în multe feluri. Ele pot fi repetate în 
timpul orelor pentru întărirea unei idei. Pot fi imprimate pe un semn care să fie lipit ulterior pe 
peretele clasei. Pentru un elev care a comis o greşeală, mai gravă sau mai puţin gravă, îi putem 
spune că „Dificultăţile există pentru a fi depăşite” (Ralph Waldo Emerson). Unui elev care nu 
acordă atenţia cuvenită la clasă îl putem atenţiona că „Cine nu deschide ochii, deschide punga”. 
Elevilor mai leneşi ori celor care pur şi simplu refuză să participe la activităţi vor fi avertizaţi că 
doar „Cum îţi vei aşterne aşa vei dormi”. În cazul în care prindem un elev cu minciuna putem 
înlocui veşnica apostrofare spunându-i că „Minciuna are picioare scurte” şi că „Cine a minţit odată 
şi-a mâncat credinţa toată”. Celor care uită de responsabilităţi, sunt interesaţi de cu totul alte lucruri 
sau persoane, le vom da următoarele poveţe „Cine mult vorbeşte, mult greşeşte”şi că „Fiecăruia îi 
place să audă adevărul. În special despre alţii”. E mai puţin ofensant, e distractiv, e educativ. 

Pentru a minimaliza efectele distructive ale situaţiilor conflictuale, propunem respectarea 
următoarelor principii elaborate de Morris şi Everard în 1996. 

principiul 1 – Menţine comunicarea cu cei cu care pari să te afli în conflict. 
principiul 2 – Abţine-te de la a discuta despre alţii în absenţa lor. 
principiul 3- Dacă sesizezi semne ale unui conflict, încearcă să iniţiezi acţiuni la care să 

participe (colaborând) persoanele implicate. Aşa nimeni nu se va mai simţi atacat sau 
ameninţat sau ignorat. 

principiul 4 – Încearcă să eviţi toate fenomenele de tipul “eu câştig – tu pierzi”.  
principiul 5 – Asigură-te că ştii să recunoşti rezultatele şi nu flatarea sau linguşeala. 
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Rezolvarea conflictului este posibilă numai printr-o comunicare adecvată în ambele   direcţii. În 
acest sens A.C. Filley ne descrie trei tipuri de strategii de rezolvare a conflictului: câştigător-
necâştigător, necâştigător-necâştigător şi câştigător-câştigător. Primele două strategii sunt 
direcţionate în primul rând spre obţinerea de rezultate, neglijând relaţiile pe termen scurt sau lung. 
Atmosfera generată este neproductivă. Fiecare dintre părţi  se concentrează asupra propriilor 
interese, puncte de vedere sau probleme. Părţile doresc fiecare să rezolve conflictul într-un anumit 
mod şi nu exista interes pentru identificarea intereselor comune, a valorilor respectate în comun sau 
a obiectivelor, dorinţelor, intereselor care stau în spatele poziţiilor adoptate. 

Strategia de tip câştigător-câştigător constituie forma optimă de rezolvare a conflictelor. Se 
poate aplica dacă nu există presiunea timpului, ea necesitând timp mai lung. Părţile îşi dirijează 
energia spre "învingerea" problemei, nu a persoanelor. Ambele părţi  cad de acord asupra unei 
soluţii acceptabile. Pentru a putea implementa o strategie de tipul acesta este recomandat 
respectarea unor reguli:  

1. folosirea limbajului verbal în termeni neutri, nu emoţionali (ex. "totuşi  prefer abordarea 
mea deoarece " în loc de "ideea ta este complet greşită");  

2. evitarea afirmaţiilor absolute (ex. "cred că soluţia problemei este ", în loc de "singura 
soluţie este, numai aşa...");  

3. punerea de întrebări deschise, pentru a încuraja interlocutorul să se exprime (ex. "ce 
părere aveţi despre proiect?" şi nu "proiectul este bun sau nu?");  

4. evitarea întrebărilor de dirijare (exemplu: "nu-i aşa ca") în intenţia de a-l determina pe 
interlocutor să fie de acord verbal cu ceea ce se afirmă; 

5. folosirea unui stil de comunicare şi limbajul adecvat  
6. neîntreruperea celui care vorbeşte deoarece se alimentează în acest fel conflictul; trebuie 

lăsat să spună tot ce are pe suflet, deoarece tensiunea, enervarea se vor reduce simţitor în acest mod 
şi comunicarea va putea să aibă loc în continuare fără distorsiuni mari. Este adeseori util să se pună 
chiar întrebări pentru o lămurire exactă asupra a ceea ce este sursa conflictului;  

7. practicarea ascultării 
8. folosirea limbajului non - verbal adecvat; o expresie facială sau o poziţie a corpului care 

sugerează provocare pot spori conflictul perceput. Paralimbajul, în particular, tonul vocii, este 
extrem de important într-o discuţie conflictuală, mai ales atunci când starea emoţională începe să se 
manifeste;  

9. folosirea formei de comunicare faţă în faţă şi nu prin telefon sau scris; 
10. recunoaşterea acordului cu unele puncte de vedere ale interlocutorului poate reduce 

substanţial intensitatea conflictului. Negarea totala îl va face pe interlocutor să caute noi 
argumente, să încerce să se impună chiar dacă nu prin conţinutul argumentelor, cel puţin prin 
intensitatea vocii.  

Intercorelarea strânsă între conflict şi comunicare este determinată de faptul că procesul de 
comunicare în sine poate cauza conflicte, poate fi un simptom al conflictelor sau poate conduce la 
rezolvarea conflictelor. Orice comportament de comunicare este de fapt o formă de exteriorizare şi 
orice comunicare afectează comportamentul. Orice comunicare este o interacţiune, deci un 
instrument de interinfluenţare.  

O comunicare de succes reprezintă cheia soluţionării conflictelor. Modelul personal este cel 
care contează în relaţia cu un grup. Dobândind şi promovând abilităţi de rezolvare a conflictelor 
putem contribui la restabilirea relaţiei cu ceilalţi. Important este să ajungem la concluzia că orice 
situaţie conflictuală poate fi depăşită numai prin efortul comun al părţilor angajate. 
 
 
Bibliografie: 
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editia a II a revăzută şi adăugită, Iasi, Ed. Polirom, 2006 
Deutsch, Morton, Psihologia rezolvarii conflictului, Bucuresti, Ed. Teora, 1996 
Grant, W. Rezolvarea conflictelor, Bucureşti, Ed. Teora, 1998 
Filley, A.C., Conflict Resolution: The Ethic of the Good Looser, Holbrook Press, 1977, p. 73 
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CONFLICTUL – DIMENSIUNE ESENŢIALĂ A COMUNICĂRII  
ADULT – ADOLESCENT 

 
Prof. Nicoleta Carmen Stănciulescu, Şcoala Gimnazială „Naum Râmniceanu” Corbi 

Prof. Mirela Badea, Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Pitești. 
 

„Cine vorbeşte, nu muşcă” este o zicală la care putem reduce funcţia comunicării. 
Comunicarea este foarte importantă între adulţi şi adolescenţi, numai că de cele mai multe ori 

se ajunge la situaţii conflictuale, de idei. Adolescentul este o persoană care-şi dezvoltă conştiinţa de 
sine, este în căutarea propriei identităţi. Manifestă o nevoie accentuată de independenţă, dar în 
acelaşi timp poate fi infuenţat uşor de cei de seama lui, ajungându-se uneori să depindă de aceştia. 

Ajung să realizeze că adulţii nu sunt perfecţi şi le identifică erorile. În această situaţie, 
comunicarea cu adolescetul presupune tact şi abilitatea de a evita-soluţiona în avantajul ambilor 
parteneri conflictele ce se pot genera. 

„Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stă în lipsa conflictelor, ci în hotărârea  şi priceperea 
noastră  de a le rezolva !”( Anton Semjonowitsch Makarenko). 

Conflictul este o situaţie socială în care există incompatibilitate între nevoile,scopurile şi 
valorile a două părţi, cu încercarea uneia de a o controla pe cealaltă.E o parte firească a procesului 
de comunicare.  

Conflictul în comunicare apare foarte des şi aproape în orice situaţie .Se manifestă instantaneu 
atunci când încrederea între părţi este scăzută .Provocarea esnţială  a procesului comunicării este 
cea a rezolvării  conflictelor. Conflictele sunt generate de diferenţe de opinii faţă de : abordările 
diferitelor situaţii, metodele sau tacticile folosite, obiectivele fixate,alocarea resurselor, delegarea 
responsabilităţilor, alegerea sistemului de valori. 

În rezolvarea conflictelor care pot apare în timpul comunicării cu adolescenţii se poate greşi 
frecvent, încercând o rezolvare a acestora printr-o victorie a uneia din părţi, lucru total greşit, 
deoarece adolescentul  va fi singurul perdant,indiferent de situaţie, personalitate lui aflată în 
formare  apucând în direcţii nedorite. 

Dacă conflictul se va finaliza printr-o victorie a adultului poate duce la : crearea 
resentimentelor, adolescentul devine indiferent la soluţia propusă de adult, se poate transforma într-
un rebel sau din contră poate deveni dependent de judecata adultului, fără a-şi mai putea susţine 
punctul de vedere, de a avea curajul susţinerii propriilor idei. 

Dacă conflictul se va finaliza printr-o victorie a adolescentului asupra adultului, acesta va pune 
nevoile lui mai presus de ale altora, va deveni egoist, impulsiv, epuizant. 

Cea mai bună metodă de a folosi conflictul în comunicare este ca acesta să se termine printr-o 
victorie a ambilor participanţi adulţi/adolescenţi. În acest fel se va produce o îmbunătăţire a 
relaţiilor dintre părţi, se va ajunge la un respect reciproc, va duce la creşterea gradului de 
responsabilitate şi de disciplină pentru adolescent, îi va păsa efectiv de soluţia propusă pentru că a 
participat la găsirea ei. 

Pentru a avea o bună comunicare, indiferent de vârsta şi tipul partenerului de comunicare 
trebuie: să-l respectăm, să-l ascultăm activ şi să comunicăm asertiv. 

Asertivitatea este o formă de exprimare, comunicare responsabilă, directă, onestă şi adecvată 
gândurilor, sentimentelor, nevoilor şi drepturilor noastre fără teamă şi fără a încălca drepturile 
celuilalt. 

Ca o concluzie, comunicarea este: inevitabilă,ireversibilă, un proces continuu ce nu poate fi 
abordat în termenii cauză-efect, ce implică necesitatea acomodării şi ajustării comportamentelor 
participanţilor. 

Nu tebuie trecut cu vederea că: 
„Toţi, copii sau adulţi avem aceleaşi drepturi, aceleaşi nevoi emoţionale, aceleaşi temeri!” 
 

Bibliografie: 
1. Bougnoux,Daniel, „Introducere în ştiinţele comunicării”, Ed.Polirom, Bucureşti,2000 
2. www.alexandra berariu. comunicare 
3. Online Personality Resources 
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IMAGINEA UNEI FUNCȚII 
 

 
Prof. Simona Bucurenciu 

Liceul Tehnologic „Gh. M. Costin”, Constanța 
 
 

Imaginea unei funcții numerice BAf :  reprezintă acea parte din domeniul de valori B alcătuită 
din toate imaginile prin funcția f ale elementelor lui A.   

fIm  = )(Af  = })(...{ yxfiaAxBy  . Din punct de vedere geometric, imaginea unei 
funcții este alcătuită din proiecția pe axa Oy a fiecărui punct din A, reprezentat pe axa Ox, prin 
graficul funcției f. Aceste noțiuni sunt comune oricăror manuale de matematică de liceu. 
 
Se poate afla imaginea unei părți din domeniul de definiție, a unei submulțimi a mulțimii A, care va 
fi alcătuită din puncte din domeniul de valori B, care sunt imagini prin funcția f a respectivelor 
elemente. 
 

Un exemplu simplu, de funcție de gradul I, pe care elevii o 
studiază în clasa a IX-a, este următoarea funcție: 

42)(,:  xxff RR . Am ales două puncte oarecare 1 și 5. 
Am calculat 2)1( f  și 6)5( f . Imaginea lui 1 prin funcția f 
este  -2, sau valoarea funcției în punctul 1 este 2. 
Iar imaginea lui 5 prin funcția f  este 6.  Oricare alt punct din 
mulțimea R  are o imagine prin funcția f. Se observă că fiecare 
punct de pe axa Ox are o imagine prin funcție.  Imaginea acestei 
funcții este mulțimea R pentru că fiecare punct din domeniul de 
definiție R se poate proiecta pe axa Oy prin funcția f.  

R)Im( f  
  

Putem alege o restricție, domeniul ]5,1[ , pentru care să construim imaginea. În acest caz 
restricționăm și graficul funcției pe acest domeniu. Imaginea acestui interval va fi tot un interval cu 
capetele în e valorile 2)1( f  și 6)5( f , deoarece funcția este strict crescătoare, după cum se 
poate observa din grafic. Astfel ]6,2[])5,1Im([  . 
 
Dacă funcția nu este strict monotonă pe întreg domeniul de 
definiție, se iau în considerare valorile de extrem (de minim sau 
de maxim) ale funcției. 
 
Iată un exemplu edificator al unei funcții de gardul al II-lea, 
care se studiază de asemenea în clasa a IX-a, 

32)(,: 2  xxxff RR . Graficul intersectează axa Ox 
în punctele de abscise -1 și 3, iar vârful, punctul de minim, are 
coordonatele 1 și -4. Fiecare punct de pe axa Ox se reprezintă 
pe grafic, apoi se proiectează pe axa Oy până la -4, deci 

),4[)Im( f . Altfel, putem scrie yxx  322 , ecuația 
devine 0322  yxx  și punând condiția ca Rx  reiese 
că 0 , 0)3(14)2( 2  y , calculând obținem 4y . 



29

Dacă dorim să aflăm imaginea unui interval inclus în domeniul de definiție, trebuie să ne raportăm 
la grafic. ),5[)),2Im([   pentru că 5)2( f . Dar ]4,5[])3,2Im([   pentru că, deși 

0)3( f , din intervalul ]3,2[  face parte punctul 1 care corespunde valorii minime a funcției, 
3)1( f . Analog ]0,4[])3,1Im([  . Chiar dacă 0)3()1(  ff , ținem cont de punctul de 

minim 1 care se află în intervalul ]3,1[  al cărui imagine trebuie construită. Aceste imagini ar fi mai 
greu de intuit de către elevi în absența graficului funcției. 
 
Tot în clasa a IX-a se poate determina imaginea unei funcții raționale, care apoi se poate relua în 

clasa a XI-a, la studierea graficelor de funcții. Avem, de exemplu, RR :f , 
1
1)( 2

2





xx
xxxf . 

La nivelul clasei a IX-a, scriem ecuația y
xx
xx





1
1

2

2

, egalăm produsul mezilor cu al extremilor, 

grupăm termenii după x și obținem 0)1()1()1(2  yyxyx . Găsim imaginea cu ajutorul 
definiției care impune ca Rx  deci 0 , 0)1()1(4)1( 2  yyy , 
efectuând calculele ajungem la inecuația 03103 2  yy , realizăm tabelul de semn și obținem 

soluția 



 3,
3
1y , deci 



 3,
3
1)Im( f . 

 
Aceeași funcție poate fi reluată în clasa a XI-a, după ce elevii s-au familiarizat cu limitele de funcții, 
asimptote, derivate si rolul acestora. Astfel, se poate observa că funcția are asimptote orizontale la 

 calculând 1)(lim 


xf
x

. Derivata funcției este 22

2
'

)1(
22)(




xx

xxf  cu soluțiile 12,1 x , 

pentru care valorile extreme ale funcției în aceste 

puncte sunt 3)1( f  și 
3
1)1( f . Construim 

tabelul de variație și graficul funcției. 
 
 
 
 
 
 
 

Observăm că valorile extreme ale funcției sunt 3 și 
3
1 , graficul funcției se proiectează pe axa Oy 

între aceste valori, deci 



 3,
3
1)Im( f .  

 
Studiul graficelor este important pentru înțelegerea multor proprietăți ale funcțiilor și poate fi 
revelator pentru deslușirea sensului imaginii unei funcții. Recomand ca în rezolvarea exercițiilor ce 
țin de imaginea funcției, să fie trasat și graficul acesteia, pentru o înțelegere geometrică a noțiunii, 
nu doar algebrică. 
 
Bibliografie: 
„Matematică, manual pentru clasa a IX-a”, M. Ganga, Ed. Mathpress, 2010 
„Pas cu pas prin matematică, clasa a IX-a”, G. Constantinescu, ..., Ed. Crizon, 2009 
http://www.matematica.com.ro/ro/Functii--s553.html, 15.10.1012 
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Ne surprindem neîncetat aruncând priviri furişe peste umăr, în urmă.”Cum era atunci?”, “Cum 
au făcut ei ?”. Reafirmarea valorilor se face mereu prin verificarea sedimentelor. Construirea unei 
culturi solide l-a animat pe Titu Maiorescu care credea acest proces aproape ca pe unul cu rezultate 
concrete şi finite, ce nu rezidau în clădiri, ci în materialitatea operei de artă. Existenţa unor idealuri 
făureşte destine. Deşi ne place să ne amuzăm pe seama tehnicilor înaintaşilor noştri care, indiferent 
de domeniu par acum rudimentare şi primitive, există şi tendinţa de a ne lăsa seduşi de elanul şi de 
ambiţiile lor, de naivitatea sinceră cu care credeau în propriile forţe. 

Generaţia de astăzi mi se pare foarte fragmentată şi se manifestă fragmentar. Cred că mulţi sunt 
apatici, blazaţi ori foarte indiferenţi. Nimeni nu pare să mai aprecieze talentul, originalitatea, o 
viziune „colorată” asupra lumii. Internetul înghite realitatea noastră, aşa cum în urmă cu un secol, 
romanul era cel care absorbea destinele, cel realist, cel puţin, oferea o simptomatologie a realului. 

Revoluţiile în ştiinţă au repercutat asupra culturii şi au transmis puncte nodale, reprezentând 
înlănţuirea firească a cauzelor şi a efectelor. Astăzi ştiinţele exacte îşi obţin succesele cu ajutorul 
calculatoarelor.  

Cărţile au fost destinul culturii în care ne-am născut. Îmi este greu să aplic cuvântul destin 
generaţiei de acum. Existenţa pare să se desfăşoare la suprafaţă, mişcările de profunzime sunt 
înregistrate atent, însă au devenit aproape imperceptibile. Tot ce se întâmplă este în ziare, la radio, 
televizor sau postat pe internet. Cărţile, cultura sunt termeni care se asociază elitelor, ele impun un 
alt soi de înstrăinare, de distanţare. Dar într-o lume în care comunicarea se face instantaneu, dacă ai 
o bună conexiune la internet, prefer să stabilesc o relaţie de identificare cu masca pe care mi-a 
pregătit-o un romancier, ori să accept că în poem comunicarea este imaginară, cu consolarea că cel 
puţin îmi rămâne imaginaţia. 

Cărţile generaţiei de acum sunt ecranizate. „Ai citit cartea?”, ‚, Ai văzut filmul ?”se împletesc 
la fel de firesc precum versurile lui Nichita Stănescu şi muzica lui Nicu Alifantis. Şi  generaţia de 
astăzi se entuziasmează la apariţia unui artist, şi ea are impulsuri creative, însă se pierde într-un 
vertij nu al conformismului sau cotidianului, ci al posibilităţilor infinite. Oricât m-aş strădui să 
menţin discursul, vocea eseului, deviez insesizabil, deoarece acesta este „un portret de grup”, 
introspecţia şi definirea preferinţelor mele se eludează. 

Tinerii de acum sunt nerăbdători poate faţă de proteismul internetului, un “monstru” care se 
schimbă constant şi îi subjugă prin efect hipnotic. Însă cultura este şi în cyberspace. Articolele din 
revistele literare se regăsesc şi în variantă online. Generaţia de azi nu ştiu dacă are maeştri, dar nu 
cred că este pierdută. Unii aşteaptă cu speranţă mediul universitar, preocupările înalte, excelările la 
materiile care le definesc personalitatea. Fragmentarismul lor ar trebui înţeles drept un 
enciclopedism. Este ciudat când asculţi discursuri despre noua generaţie cu care, întâmplător te 
confunzi şi... să nu te recunoşti. Mi se pare suspect şi dezamăgitor că este proclamată lipsa 
talentului, a valorii, ca şi cum „merele stricate” din livadă ar fi contaminat întreaga cultură. Avem 
gânduri mari, avem vise de a scrie, de a traduce, de a fi înconjuraţi de cărţi. Nu avem o existenţă 
sterilă, aridă, aşa-zis inginerească. Succesele vrem să fie ale noastre şi nu ale algoritmului generat 
de calculator. Ne tragem sevele din modele trecute, dar şi prezente. Ne inspiră camarazii de 
generaţie, ne dorim să creăm şi să ne aşezăm sub pecetea artei. 
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Activitatea şcolară se prezintă, în funcţionalitatea ei, ca interacţiune multiformă şi complexă a 
numeroşi factori. Calitatea procesului didactic şi nivelul rezultatelor şcolare, succesul sau 
insuccesul şcolar sunt în funcţie de calitatea acţiunii acestor factori, a funcţionalităţii lor.  

Unii acţionează ca factori interni şi privesc condiţia biopsihică a subiecţilor, iar alţii sunt 
externi, referindu-se la cadrul în care se realizează activitatea de instruire-învăţare. Factorii interni 
se constituie ca elemente componente definitorii ale capacităţii de învăţare şi cuprind determinanţi 
biologici – de vârstă, starea sănătăţii, potenţial de muncă etc. – precum şi însuşiri psihice, cognitive 
şi noncognitive, referitoare la nivelul de dezvoltare intelectuală, atitudini, interese, aspiraţii, 
aptitudini. În categoria factorilor externi se pot distinge aspecte psihopedagogice, care privesc 
organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ (concordanţa dintre conţinut şi capacitatea de 
asimilare a elevilor, metodologia aplicată, pregătirea profesorilor şi etosul pedagogic al acestora etc.)  

Succesul şcolar exprimă performanţa echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse în 
activitatea şcolară, raportându-se la totalitatea rezultatelor obţinute: 

- nivelul de pregătire ştiinţifică; 
- acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a  acestora; 
- dezvoltarea capacităţilor intelectuale; 
- formarea unor trăsături de personalitate; 
- interesul şi motivaţia pentru învăţătură; 
- capacitatea de a se instrui, de a deveni. 
În organizarea şi desfăşurarea procesului didactic se pot întâlni numeroase aspecte cu efecte 

negative asupra performanţelor şcolare, cum ar fi:  
- rigiditatea ritmurilor de învăţare pentru toţi elevii, ignorându-se dificultăţile întâmpinate de 

elevii cu ritmuri mai lente; 
- numărul mare de elevi în clasă, precum şi eterogenitatea claselor face dificilă luarea în 

considerare a particularităţilor psihice ale elevilor; 
- diferenţele semnificative între cadrele didactice în ceea ce priveşte natura şi nivelul 

exigenţelor faţă de elevi; 
- stiluri didactice deficitare (suprasolicitarea intelectuală şi nervoasă, subiectivitate în evaluare 

etc.). 
 În grupa factorilor externi care influenţează randamentul şcolar se includ şi condiţiile de mediu 

familial socio-cultural ca şi cele care privesc cadrul didactico-material al şcolii, resursele 
disponibile – mijloacele de învăţământ – şi condiţia estetică a mediului şcolar.  Este cunoscut, de 
asemenea, rolul hotărâtor pe care îl au, pentru reuşita şcolară, clasa de elevi, climatul de muncă, 
emulaţia din cadrul grupului, nivelul aspiraţiilor şi performanţelor acestuia, cu incidenţă puternică 
asupra motivaţiei elevilor faţă de învăţătură.  

Pentru definirea rolului diferiţilor factori care concură la asigurarea randamentului şcolar se 
impun câteva sublinieri: 

- reuşita şcolară este rezultatul ansamblului factorilor, partea de contribuţie a fiecăruia fiind 
variabilă şi dependentă de relaţiile funcţionale dintre aceştia; 

- factorii interacţionează, fiecare având fie un rol complementar celuilalt; 
- influenţa factorilor nu e fatală, ei înşişi sunt modificabili. Astfel, însuşirile psihice (nivelul 

intelectual, interesele, motivaţia ş. a.), deşi reprezintă variabile relativ constante, se dezvoltă treptat 
sub influenţa procesului de învăţământ bine organizat. Procesele intelectuale, cele afective şi 
atitudinile se pot schimba prin acţiunea mediului familial, socio-cultural şi şcolar.   



32  2

Cunoaşterea factorilor care condiţionează rezultatele şcolare permite identificarea căilor prin 
care se asigură reuşita şcolară a elevilor. Un factor cu efecte multiple asupra succesului şcolar îl 
reprezintă organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. Aceasta presupune cunoaşterea 
elevilor şi adaptarea activităţii didactice, a conţinutului acesteia, a metodelor şi formelor de des-
făşurare la particularităţile elevilor şi a grupurilor de elevi, situaţi sub nivelul mediu sau cu posi-
bilităţi deosebite. Unei psihologii diferenţiate trebuie să-i corespundă o pedagogie individualizată.  

Nuanţarea este impusă de diferenţele care există între elevi în ceea ce priveşte posibilităţile lor 
interne de a răspunde la solicitările externe, succesul (insuccesul) şcolar presupunând cu necesitate 
raportarea performanţelor la aceste posibilităţi. Aşa, de exemplu, un rezultat evaluat cu nota 7 se 
înscrie în limitele succesului pentru un elev cu posibilităţi mai reduse sau poate fi estimat ca in-
succes pentru un elev cu posibilităţi mai mari. Din această cauză aprecierea stării de succes sau 
insucces nu se poate face luând în considerare doar criteriul eficienţei, exprimat în notele şcolare ale 
elevilor. Succesul sau insuccesul şcolar îmbracă forme concrete de manifestare, diferite de la o 
situaţie la alta sau de la un elev la altul. 

Respectarea diferenţelor individuale presupune crearea unor situaţii de instruire care să permită 
elevilor înaintarea pe căi diferite, pentru atingerea aceloraşi obiective. Adaptarea acestor situaţii de 
instruire la particularităţile psihofizice ale elevilor nu se poate face în detrimentul unei pregătiri 
unitare a acestora. Antrenarea şi utilizarea unei game cât mai extinse a proceselor psihice amplifică 
caracterul formativ al învăţământului şi creează condiţii favorabile pentru activitatea ulterioară de 
învăţare. Cunoştinţele sunt indispensabile pentru realizarea acestui deziderat. Efectul lor pe planul 
învăţării depinde, însă, de modul în care sunt prelucrate şi transmise cu ajutorul strategiilor 
didactice.  

Ca proces, învăţarea include o serie întreagă de componente psihice, diferite de la un elev la 
altul, care se interpun şi mijlocesc această transpunere. Finalitatea ei vizează deopotrivă asimilarea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea acestor componente. În consecinţă, organizarea situaţiilor de instruire 
urmează să asigure condiţii favorabile activităţii de învăţare ca proces complex de informare şi 
formare, de asimilare a cunoştinţelor şi dezvoltare a componentelor structurale ale personalităţii 
umane. Este vorba de a crea situaţii care să faciliteze participarea activă a elevului în procesul de 
învăţare. Activizarea presupune angajarea efectivă a potenţialului şi a întregii energii spirituale de 
care dispune pentru înfăptuirea sarcinilor de învăţare. Ea este cu atât mai intensă, cu cât gama 
proceselor mintale antrenate este mai extinsă. C. W. Taylor a constatat că dacă în procesul de 
învăţământ se apelează numai la memorie se poate sconta că 50% dintre copii vor obţine rezultate 
peste medie. Prin antrenarea şi a altor procese psihice se poate ajunge ca procentul copiilor cu 
rezultate bune să crească simţitor. 

Rezultatele şcolare ale elevilor nu depind numai de aptitudinile acestora, ci reprezintă, mai 
degrabă, "eficienţa şcolară" a aptitudinilor condiţionate de o serie de calităţi: interesele, motivaţia, 
perseverenţa, stabilitatea emoţională, atitudinea fată de învăţătură ş. a.  

Potrivit teoriei învăţării depline (B. Bloom, John Carrol ş.a.) există elevi care învaţă mai 
repede şi elevi care învaţă mai lent. Una din căile prin care cei din urmă pot obţine rezultate mai 
bune constă în a le acorda timpul de învăţare de care au nevoie. 

Aceeaşi concepţie este susţinută şi reprezentanţii teoriei intelectualiste (Galperin şi J. Bruner) 
potrivit căreia orice elev poate învăţa un conţinut dacă sunt folosite metode şi procedee adecvate în 
activitatea de predare / învăţare şi dacă se asigură condiţii adecvate învăţării. Rezultă că succesul 
şcolar depinde în ultimă instanţă de găsirea metodelor şi mijloacelor adecvate. 

Printre metodele de diminuare a eşecului şcolar, respectiv de creştere a performanţei şcolare 
amintim: 

- structurarea colectivului de elevi pe microgrupuri în funcţie de gradul de performanţă şcolară; 
- elaborarea unor itemi diferiţi pentru fiecare microgrup; 
- folosirea metodelor activ-participative: problematizarea, învăţarea prin descoperire, 

brainstormingul, activitatea pe grupe de elevi şi împărţirea de sarcini tuturor membrilor grupului; 
- formarea unui stil individual de muncă şi a unor trăsături de caracter necesare înlăturării 

dificultăţilor în activitatea de învăţare; 
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- folosirea unor mijloace de învăţământ care să capteze atenţia elevilor şi să le stimuleze 
interesul pentru învăţare; 

- crearea unor situaţii de instruire care să fie în concordanţă cu ritmul de învăţare al elevilor; 
- stimularea elevilor prin promovarea unor relaţii pedagogice între profesor şi elev 

caracterizate prin cooperare, încredere, încurajare. 
Înlăturarea sau diminuarea mediocrităţii elevilor şi creşterea performanţei şcolare presupune 

aşadar, o adaptare în dublu sens, a elevului la activitatea şcolară, precum şi a şcolii la factorii interni 
ai acestuia.  
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