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INFLUENȚA DIRECTĂ A NIVELULUI DE DEZVOLTARE A 
ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE ASUPRA PERFORMANȚEI 

ACADEMICE A COPILULUI 

Profesor Violeta Alexandrescu  
GPP Nr. 4 ,,Pinocchio” Falticeni 

Comportamentele sociale ale copiilor se dobandesc, in cea mai mare masura, prin modelare 
si invatare explicita a acestora cu sprijinul parintilor si al profesorilor. Copilul observa 
comprtamentul adultilor si il imita. Ceea ce inseamna ca atunci cand ne propunem sa-i invatam 
pe copii abilitatile sociale si emotionale, care reprezinta abilitati de viata autonoma si echilibrata, 
este necesar sa le oferim ca model propriul nostru comportament, al nostru ca parinti si al nostru 
ca educatori, profesori. Copiii invata din ceea ce facem noi adultii si din ceea ce ii invatam sa 
faca.

Comportamentul meu ca parinte, ca profesor sau ca educator se va reflecta in 
comportamentele sociale ale copiilor, modul in care acestia rezolva problemele sociale si isi 
gestioneaza propriile emotii. Mesajul este simplu: cand imi propun sa il sprijin pe copil sa isi 
dezvolte competentele sociale si emotionale, incep prin a fi atent la propriul meu comportament. 
Care sunt comportamentele sociale pe care le incurajez, cum imi gestionez propriile mele 
emotii? Care sunt propriile mele convingeri despre emotii si comportamentele sociale de baza, 
cum ar fi empatia, cooperarea, rezolvarea de probleme, negocierea? Cum reactionez atunci cand 
sunt furios sau trist? Ce invata copiii din propriile mele reactii? 

Abilitatile emotionale si sociale reprezinta resurse importante pe care urmarim sa le 
dezvoltam la copii nostri pentru a le asigura adaptarea la viata. Abilitatile se exerseaza in cadrul 
relatiilor pe care copilul le stabileste cu persoanele semnificative din viata lui. Comportamentele 
adultilor, parinti si educatori reprezinta principalul context de invatare a abilitatilor sociale si 
emotionale. Reactiile noastre cognitive (ce simtim) si comportamentale    (cum reactionam) 
modeleaza atitudinile si comportamentele copiilor. 

Pentru dezvoltarea abilitatilor de viata este foarte important ca adultii, parintii, invatatorii, 
profesori sa invete sa:  

 Aiba reactii cu mesaj de invatare pentru copil 
 Adopte comportamente care sa fie conforme cu obiectivele supraordonate de invatare si 

sa nu se lasa influentati de emotiile personale 
 Identifice si sa utilizeze strategii de autoreglare emotionala cara sa se manifeste in afara 

contextului relatiei cu copilul. 
In practica curenta adultul, parintele sau educatorul au tendinta de a identifica imediat o 

solutie pentru rezolvarea situatiei. In realitate, copiii au nevoie de un timp mai mare in care sa 
vorbeasca despre modul in care se simt in acel moment. 

O alta situatie tipica esre cea in care adultul intreaba copiii despre cauza modului in care s-
au comportat. Intrebarea comuna ,,de ce ai facut asta?” este ineficienta deoarece incrimineaza 
copilul, il face sa se simta vinovat, il determina sa intre in defensiva sau sa dea vina pe altcineva. 
Cea mai eficienta intrebare care ofera copilului posibilitatea de a-si exprima emotiile este ,,Ce s-a 
intamplat?”. 

In orice situatie in care apare un comportament neadecvat adultul trebuie sa fie atent:                                   
 Sa observe emotia copiilor si sa o traduca in cuvinte 
 Sa faciliteze exprimarea emotionala ,,ce s-a intamplat?” 
 Sa faca apel la reguli (regula ghideaza comportamentul copilului intr-o situatie sociala) 
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Rezolvarea situatiilor in care apar comportamente nepotrivite intre copii necesita 
parcurgerea mai multor pasi: 

 Observarea si traducerea in cuvinte a emotiei copilului ,,Observ ca esti...” 
 Relationarea cu contextul ,,Ce s-a intamplat?” 
 Sumarizarea informatiei primite ,,Inteleg ca...” 
 Exprimarea emotiei (copilul ii comunica celuilalt cum se simte) 
 Raportarea la celalalt copil – sumarizarea ,,Inteleg ca...” 
 Apelul la regula ,, Regula este...” 
 Aplicarea imediata a consecintei incalcarii regulii (se sanctioneaza comportamentul si 

nu emotia copilului) 
 Identificarea solutiilor de rezolvare a aproblemelor. 
Multe studii au demonstrat faptul că inteligenţa emoţională joacă un rol mult mai important 

decât intelectul în obţinerea succesului. Mai precis, un om de succes are nevoie de 80%  
inteligenţă emoţională şi doar 20%  intelect. 

Pornindu-se de la rolul adaptativ al afectivitătii s-a constatat că persoanele care au un 
coeficient intelectual inalt sau o inteligentă academică foarte bine dezvoltată se pot descurca cu 
toate acestea mai dificil in viata cotidiană comparativ cu altii cu un Q.I. mai redus, dar cu 
rezultate foarte bune in activitatea socială zilnică. S-a stabilit că e vorba de o abilitate care initial 
a fost raportată la inteligenta socială si care desemnează capacitatea de a intelege si de a stabili 
relatii cu oamenii. 

Gardner, in teoria sa privind inteligentele multiple, rezervă un loc important acelor forme 
de inteligentă care permit omului o adaptare superioară la mediul social mai apropiat sau mai 
depărtat lui. Astfel, el a introdus termenii de inteligentă interpersonală si intrapersonală. 

Inteligenta interpersonală se referă la abilitatea de a-i intelege pe ceilaltii, de a cunoaste 
ceea ce-i motivează pe oameni, cum muncesc ei, cum poti coopera mai bine cu acestia. De aceea 
Gardner apreciază că cei mai buni profesori dispun in cel mai inalt grad de această formă de 
inteligentă. 

Inteligenta intrapersonală constă in abilitatea de a se intoarce spre sine, in interiorul 
propriei persoane. Ea se bazează pe o aprofundată cunoastere personală. Multi psihologi si-au dat 
seama că această abilitate care asigură succesul in viata cotidiană este, pe de o parte, distinctă de 
inteligenta academică (teoretică), dar, pe de altă parte, constituie un fel de sensibilitate specifică 
fată de practică si relatiile interumane. Astfel s-a născut o nouă formă de inteligentă - cea 
emotională. 

Daniel Goleman, in cartea sa „Inteligenta emotională”, subsumează rezultatele unor 
cercetări care arată că dezvoltarea emotională a copiilor este decisivă pentru succesul lor in viată, 
nu doar pentru rezultatele scolare. Un copil inteligent emotional este un copil motivat, optimist, 
constient de propriile emotii si de ale celorlalti, un copil care stie să-si exprime emotiile negative 
in sigurantă si manifestă empatie si compasiune. 

Inteligenta emotională inseamnă in primul rind să-ti cunosti emotiile, să le denumesti, să le 
recunosti la tine si la ceilalti. Vocabularul emotiilor se poate invăta oricind ai ocazia sau creând 
ocazii speciale. Copilul trebuie invătat să vorbească despre starea in care se află, ca o alternativă 
la a actiona: “Sunt supărat!” sau “Sunt minios!” in loc să dea direct cu pumnul. Atunci cind 
verbalizează ceea ce simte emotiile negative scad in intensitate. Copilul se aude si devine 
constient de emotia care-l stăpineste in acel moment. Denumirea stărilor emotionale ale copilului 
il ajută pe acesta mai tirziu să si le identifice. 
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Un rol important in formarea copiilor il au povestile, povestirile, miturile, basmele si 
poeziile. Felul cum sunt povestite sau lecturate, analiza lor, duce la formarea unor sentimente 
pozitive sau negative. Copiii isi aleg modele, invată să invingă obstacole. Alte tipuri de activităti 
ar fi: identificarea asemănărilor si deosebirilor prin comparare cu ceilalti si cu personaje din 
povesti, desene animate, filme; discutii si studii de caz despre nevoile diferite ale fiecaruia, 
dezbateri pe tema respectării spatiului personal si a nevoii de intimitate, jocuri de rol, exercitii 
situationale cu dificultăti care pot apărea in grup, exercitii de luare de decizii in situatii de risc 
sau criză (incendii, inundatii, cutremure), exercitii de identificare a alternativelor unor probleme, 
de analiza critică a alternativelor unei probleme. 

După cum se observă se pune un accent deosebit pe utilizarea tehnicilor creative ca mijloc 
de construire a personalitătii, tehnici care permit o conectare cu sine insusi, dezvoltarea 
capacitatii de expresie si comunicare in relatiile interumane, care ii ajută pe copii să se elibereze 
de anxietătile acumulate, de tensiuni si să-si dezvolte abilităti de comunicare si insertie socială, 
facilitind de asemenea elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor. Putem afla astfel ce 
solutii găsesc in anumite situatii, ii solicităm să fie creativi si descoperim lucruri importante 
despre ei, despre modul lor de a gindi, despre dorintele lor. 

Lauda reprezinta una din cele mai puternice modalităti de a clădi increderea copiilor nostri 
in ei, de a le intări acele comportamente pe care le considerăm importante pentru ca ei sa 
reuseasca in viată. Atunci cind lăudăm sunt importante două lucruri: ce le spunem copiilor si ce 
isi spun copiii in sinea lor referitor la lauda făcută. Copilului i se ofera informatii explicite despre 
ceea ce a fost demn de laudă, el trebuie să stie concret pentru ce comportament a fost lăudat. 

Fiecare emotie ascunde o nevoie sau o dorintă. Frances Wilks in "Transformarea 
sentimentelor, conditie a succesului", identifică următoarele nevoi si dorinte ,,ascunse” in spatele 
emotiilor: 

Agresivitatea: Nevoia de caldură, de intimitate 
Anxietatea: Nevoia de a avea un scop, un sens 
Deprimarea: Dorinta de a vibra emotional, frică si furie reprimate 
Durerea: Dorinta de schimbare, de a depăsi pierderea 
Frica: Curaj si entuziasm reprimate 
Furia: Nevoia de putere, de stima de sine 
Invidia: Dorinta de autoperfectionare 
Iubirea: Dorinta de cunoastere de sine, transcendere 
Mindria: Nevoia de a te simti umil, nu umilit 
Plictiseala: Dorinta de implicare, de găsire a valorii reale 
Respingerea: Dorinta de a accepta viata, de a te elibera 
Singuratatea: Nevoia de intimitate, de legatură 
Speranta: Dorinta de a scăpa de disperare 
Ura: Nevoia de a integra umbra 
Vinovatia: Nevoia de a da la o parte o imagine de sine falsă 
A educa un copil, nu inseamna a modifica natura lui pentru că, in mod normal, copilul are 

in el totul pentru a reusi. Important este să-i oferi un climat corespunzător si să inveti cum să 
actualizezi potentialul copilului, să-l ajuti să se dezvolte armonios in mediul său familial si 
psihosocial de viată. Primul pas este acela să-l iubesti si să manifesti dorinta de a-l cunoaste, să 
stii care-i sunt trebuintele, interesele, succesele, insuccesele, sentimentele. A trece de la o 
educatie autoritară la o educatie mai permisivă bazată pe adaptarea la realitate, prin a deveni 
prietenul copilului este următorul pas. A invata că in timp ce reactionezi emotional atunci cind 
greseste, nu este suficient, si că este necesar să privesti si solutiile alternative la problemă, este 
un alt pas. 
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Scopul nostru ca educatori este să-i facem pe copii să-si cunoască emotiile, să le 
recunoască si la ceilalti si să le stapinească. Realitatea arata ca persoanele care isi cunosc si isi 
stăpinesc bine emotiile si care inteleg si abordeaza eficient emotiile celorlalti sunt in avantaj in 
orice domeniu al vietii. Platon spunea că educatia are drept scop să dea sufletului si corpului 
intreaga frumusete si perfectiune de care sunt susceptibile. 
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EVALUARE INIȚIALĂ,  
SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II 

Sugestii metodice 

AN ȘCOLAR 2012-2013 
GRUPA MARE 

 
Profesor pentru învățământul preșcolar Elena Liliana Săcuiu  

Grădinița nr. 1 cu program normal Predeal 
 

Pentru a urmarii toti itemii, cuprinsi in FISA DE EVALUARE – NIVEL DE VARSTA  
5-6/7 ANI, conceputa de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, am gandit 
desfasurarea procesului de evaluare astfel: in prima saptamana, tema saptamanala de interes, sa 
fie: * MICUL PRESCOLAR* si a doua saptamana de evaluare, tema saptamanala de interes, sa 
fie: * MEDIUL IN CARE TRAIESC*. 

In fiecare zi a saptamanii, predominant, va fi evaluat un domeniu de cunoastere, astfel: 
– LUNI - Domeniul psiho-motric 
– MARTI - Domeniul limba si comunicare 
– MIERCURI - Domeniul stiinte 
– JOI - Domeniul estetic-creativ 
–VINERI- Domeniul om si societate 
Doresc sa aplic aceleasi testari orale si scrise (jocuri, fise didactice, discutii libere,  s.a…) 

pe parcursul a celor trei evaluari (evaluarea initala, evaluarea pe semestrul I si evaluarea pe 
semestrul II) pentru a inregistra, cu cat mai mare precizie, progresul sau regresul prescolarilor. 

Fiecare item va fi masurat: 
I = comportament însușit = inimioara rosie 
D = în dezvoltare = inimioara galbena 
A = comportament absent = inimioara verde  
In continuare voi incerca sa realizez planificarea celor doua saptamani, tinand cont de cele 

enuntate mai sus: 
 
LUNI – Domeniul psiho-motric 
ITEMI  
Deprinderi igienico-sanitare necesare pentru menţinerea stării de sănătate 
1. Foloseşte un echipament adecvat la activităţile de educaţie fizică; 
2. Păstrează echipamentul în săculeţ individual; 
3. Cunoaşte şi aplică reguli de igienă a efortului fizic (inspiră pe nas şi respiră pe gură,  
evită să bea apă imediat după efort, nu aleargă cu gura deschisă etc.). 
Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare 
1. Respectă poziţia corectă pentru comenzile: „Drepţi!”, „Pe loc repaus!”, „La stânga!”, „La 
dreapta!”; 
2. Respectă poziţia corectă a corpului şi a segmentelor acestuia pentru comenzile de mers şi 
alergare (obişnuit şi în diferite variante); 
3. Execută corect mişcările diferitelor segmente ale corpului şi dovedeşte cunoaşterea schemei 
corporale; 
4. Se raportează cu uşurinţă la un reper dat; 
5. Îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare; 
6. Execută exerciţii fizice/dansuri dovedind coordonare, ritm şi o bună orientare spaţială; 
7. Execută corect acţiunile motrice învăţate (mers, alergare, mers în echilibru, târâre,  
tracţiune şi împingere); 
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8. Execută exerciţii euritmice coordonându-şi mişcările corporale cu ritmul muzicii sau cu ritmul 
exprimării verbale şi mesajul transmis; 
9. Execută, progresiv, acţiuni motrice cu grad de complexitate din ce în ce mai mare şi în număr 
crescut de repetări; 
10. Respectă regulile jocurilor de mişcare sau ale jocurilor sportive în care este implicat. 
 Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite 
1. Răspunde adecvat din punct de vedere motric la o comandă dată; 
2. Exprimă stări afective sau comportamentale prin mişcare; 
3. Respectă regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului; 
4. Se exprimă într-un limbaj adecvat atunci când i se cere să relateze ce s-a întâmplat cu propriul 
corp în timpul activităţii; 
5. Este activ în jocurile în care este implicat şi participă la reuşita echipei. 
 
1. Tema saptamanala de interes: *MICUL PRESCOLAR* 
Activitate integrata de o zi – « CORPUL MEU » ( A.L.A I- sectoare+ D.P.M+ A.L.A II- joc de 
atentie) 
A.L.A I 
 STIINTA : « Ce este si la cene ajuta? »- alege si grupeaza  
 JOC DE MASA : « Prescolarul »- puzzel 

JOC DE ROL :  « de-a sportivii» 
A.D.E- D.P.M  
 « Sportivii » - acţiunile motrice învăţate (mers, alergare, mers în echilibru, târâre, 
tracţiune şi împingere); 
A.L.A II 
 « In sala de grupa »- joc de atentie 
 
2.Tema saptamanala de interes  :* MEDIUL IN CARE TRAIESC* 
Activitate integrata de o zi – « BAZA OLIMPICA» ( A.L.A I- sectoare+ D.P.M+ A.L.A II- joc 
de miscare) 
A.L.A I 
 NISIP SI APA : « Sala de antrenament»- constructii 
 ARTA: « Sala de gimnastica»- desen 
 BIBLIOTECA  : « Complexul olimpic »-citire de imagini 
A.D.E- D.P.M  
 «Defilarea pentru inceputul anului scolar  » - exerciţii euritmice 
A.L.A II 
 «In sala de antrenament  »- joc de miscare 
 
MARTI – Domeniul limba si comunicare 
ITEMI 
 Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale 
1. Ia parte la discuţii; 
2. Întreabă şi răspunde la întrebări; 
3. Utilizează corect saluturile;  
4. Ştie să facă prezentări şi să se prezinte; 
5. Ia parte la activităţile de învăţare în grup, sugerează ce este de făcut mai departe într-un joc, o 
activitate, continuând secvenţe de acţiuni; 
6. Îndeplineşte acţiuni, ca răspuns adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune; 
7. Ascultă şi reacţionează adecvat la poveşti, poezii, alte tipuri de text (ghicitori, glume, 
informaţii) transmise fie prin citire sau povestire de către un adult, fie prin mijloace 
audiovizuale; 
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8. Înţelege textul apelând la diferite modalităţi de redare sau rememorare a acestuia (repovestire, 
dramatizare, desen etc.). 
 
Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic 
1. Pronunţă (relativ) corect sunetele limbii române; 
2. Recunoaşte şi numeşte sunetul final dintr-un cuvânt; 
3. Recunoaşte şi numeşte sunetele din interiorul cuvântului; 
4. Prezintă (colegilor, adulţilor) cuvinte noi în cadrul jocurilor sau activităţilor de învăţare 
propriu-zise; 
5. Utilizează cuvinte noi în contexte adecvate; 
6. Manifestă iniţiativă în comunicarea orală şi interes pentru semnificaţia cuvintelor; 
7. Alcătuieşte propoziţii simple şi dezvoltate despre obiecte şi fiinţe familiare, personaje din 
poveşti, aspecte ale vieţii sociale etc.; 
8. Înţelege felul în care propoziţiile sunt alcătuite din cuvinte, iar cuvintele din silabe. 
Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral 
1. Reţine expresii rimate şi ritmate, recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei, în 
concordanţă cu mesajul transmis; 
2. Realizează mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei povestiri sau poezii, 
utilizând vorbirea dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi folosindu-se de 
indicaţiile sugerate de text; 
3. Utilizează calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei 
şi sentimente. 
Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul 
scris – CITIRE 
1. Indică şi recunoaşte („citeşte”) scrisul în mediul înconjurător (nume de străzi,indicatoare, 
plăcuţe cu numere de maşini, firme, nume de produse etc); 
2. Recunoaşte şi citeşte numele propriu oriunde îl întâlneşte; 
3. Înţelege că scrisul, cuvintele scrise dintr-o carte ne spun o poveste, cele din ziare ne povestesc 
despre lucruri care se petrec în lume, zi de zi, cuvintele din revistele sportive ne vorbesc despre 
sportivi etc.; 
4. Leagă cuvântul oral de imagine şi de cuvântul scris alăturat; 
5. Manipulează cărţi cu uşurinţă şi îşi manifestă interesul faţă de ele; 
6. Cunoaşte elemente distinctive importante ale unei cărţi: copertă, foi, pagini, titlu, autor, 
numerotarea paginilor etc.; 
7. Discută despre cărţi (poveşti, poezii) care i s-au citit ori la ale căror ilustraţii a privit, spune de 
ce i-au plăcut, discută despre personajele lor etc.; 
8. Împrumută cărţi din biblioteca clasei şi ştie să se descurce în ea; 
9. Citeşte global şi contextual (ajutându-se de imagini) cuvinte sau simboluri din calendarul 
naturii, din catalog, din lista cu sarcini a copilului de serviciu etc.; 
10. Recunoaşte global două cuvinte identice (ex.: potriveşte două jetoane pe care scrie „ou”); 
11. Găseşte litera cerută într-un dicţionar pentru copii (vocabular în imagini); 
12. Compune cuvinte scurte, familiare (iniţial după model şi apoi independent); 
13. Compune treptat propoziţii din două, trei sau mai multe cuvinte (iniţial după un model dat); 
14. Identifică într-un text semne de punctuaţie (punct, semnul întrebării, semnul exclamării etc.) 
15. Ştie să plaseze semne de punctuaţie, înţelegând contextul oral şi sprijinindu-se pe imagini. 
Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul 
scris – SCRIERE 
1. Execută cu succes sarcinile jocurilor tip INCASTRE, PUZZLE, LOTO, DOMINO etc. 
2. Ştie cum se utilizează hârtia, creionul, creioanele colorate, stiloul, creta etc.; 
3. Deosebeşte şi potriveşte după formă litere şi cifre; 
4. Execută diferite tipuri de trasări peste modele date; 
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5. Respectă reguli/condiţii minime ale actului scrierii: poziţia corectă a corpului, a mâinii şi a 
instrumentului de scris în mână; 
6. Trasează semne grafice relativ corect în ceea ce priveşte spaţierea, direcţia de la stânga la 
dreapta; 
7. Utilizează scrierea  (semne, litere, cuvinte cunoscute etc.) pentru a executa etichete cu nume 
de lucruri, pentru a scrie numele colegilor, al membrilor familiei, pentru a opera în catalogul 
grupei sau în calendarul naturii, pentru a scrie felicitări, scrisori, anunţuri simple etc.; 
8. Respectă, treptat, spaţiul, mărimea, ordinea literelor atunci când „scrie”; 
9. Recunoaşte şi identifică după formă litere şi cifre şi le denumeşte; 
10. Trasează independent litere şi cifre; 
11. Copiază cuvinte după modelul scris dat; 
12. Contribuie la scrieri colective (dicţionare, jurnale, albume) folosindu-se de decupaje ale 
literelor sau cuvintelor, de scrierea personală şi de orice altă modalitate. 
 
1.Tema saptamanala de interes: *MICUL PRESCOLAR* 
Activitate integrata de o zi – « FAMILIA MEA » ( A.L.A I- sectoare+ D.L.C+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 BIBLIOTECA : « Membrii familiei»- citire si scriere 
 JOC DE MASA : « Familia literelor »- potrivire  dupa forma 

JOC DE ROL :  « de-a familia» 
A.D.E- D.L.C. 
 « In familie » -joc didactic (sunete, silabe, cuvinte, propozitii) 
A.L.A II 
 « Familia Chit-Chit» basm de Ion Pas - povestea educatoarei 
 
2. Tema saptamanala de interes: *MEDIUL IN CARE TRAIESC* 
Activitate integrata de o zi – « CASA MEA» ( A.L.A I- sectoare+ D.L.C.+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 CONSTRUCTII: « Casa mea »-cuburi 
 ARTA: « Casa mea»- desen 
 BIBLIOTECA  : « Obiecte din casa mea»-citire de imagini, scriere 
A.D.E- D.L.C 
 «Casuta » - memorizare 
A.L.A II 
 « Casa ,casuta cine locuieste aici ?»- joc distractiv de miscare 
 
MIERCURI – Domeniul stiinte 
ITEMI : 
Operaţii intelectuale prematematice 
1. Cunoaşte semnificaţia relaţiilor spaţiale uzuale (sus, jos, la dreapta, la stânga, pe, sub, 
deasupra, dedesubt, aproape, departe, înăuntru, în afară, lângă, aici, acolo etc.) şi utilizează 
limbajul adecvat; 
2. Utilizează repere cronologice comune clasei (în funcţie de reperele din orar) sau în funcţie de 
ritmurile naturale; 
3. Înţelege semnificaţia reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai târziu, mai întâi, azi, mâine, 
ieri, dimineaţă, seară, prânz etc. şi le utilizează corect; 
4. Apreciază simultaneitatea evenimentelor; 
5. Clasifică o varietate de obiecte/fiinţe prin numirea unei proprietăţi comune (ex.: mari/mici, 
înalte/scurte, fiinţe/lucruri, animale/păsări etc.) 
6. Ordonează obiectele după cât mai multe criterii (culoare, formă, lungime, grosime, după 
sunetul pe care îl emit, după miros etc.) şi cu cel puţin 4 grade de diferenţiere; 



13

7. Execută serii de obiecte (mărgele, boabe, bucăţi de hârtie), realizând structuri simple şi 
folosindu-se de criterii cunoscute; 
8. Construieşte structuri după un model dat pe care l-a memorat; 
9. Aranjează obiecte în perechi. 
 
Capacitatea de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele 
1. Construieşte grupe de obiecte prin corespondenţă de unu la unu (până la 10 elemente) şi arată, 
astfel, care grupă are mai multe, mai puţine sau tot atâtea obiecte; 
2. Numără de la 1 la 10 şi recunoaşte cifrele din intervalul 1-10 şi chiar până la 20; 
3. Numără crescător de la 1 la 10 şi descrescător de la 5 la 1; 
4. Numără crescător, pornind de la un număr dat; 
5. Descoperă care cifră lipseşte într-un şir dat de cifre; 
6. Pune în corespondenţă, în intervalul 1-10, cifra cu numărul de obiecte; 
7. Trasează cifrele din intervalul 1-10 (independent sau peste linii deja trasate); 
8. Descoperă care cifră lipseşte în şirul dat (de la 1 la 10); 
9. Descoperă care sunt vecinii din dreapta sau din stânga ai unui număr din intervalul 1-10; 
10. Identifică şi numeşte primul şi ultimul element dintr-un şir de 10 elemente; 
11. Identifică şi numeşte obiectul din mijloc, utilizând numeralul ordinal, într-un şir de 5, 7,  
9 elemente; 
12. Construieşte un şir/o grupă de obiecte pe baza unui număr dat, adăugând ori scoţând 1-2 
elemente (în intervalul 1-10); 
13. Efectuează operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 elemente în limitele 1-10, prin  manipulare 
de obiecte, manipulare de jetoane, trasare pe hârtie/caiet de matematică; 
14. Utilizează corect semnele +, – , =, aşezându-le sau trasându-le. 
Capacitatea de a recunoaşte, denumi, construi şi utiliza formele geometrice   
1. Identifică cercul, pătratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul dintr-o mulţime de alte forme 
geometrice; 
2. Recunoaşte cercul, pătratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul în mediul ambiant; 
3. Construieşte cercul, pătratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul folosind diferite obiecte (cuburi, 
bile, mărgele, jetoane etc.); 
4. Trasează cercul, pătratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul trecând cu creionul peste o linie deja 
trasată/după model sau în baza comenzii verbale.  
Capacitatea de a utiliza corect unităţile de măsură întrebuinţând un vocabular adecvat   
1. Măsoară lungimi cu ajutorul unor unităţi de măsură nestandardizate şi cu unităţi etalon; 
2. Compară lungimile a două sau mai multe obiecte şi spune care este mai lung, mai scurt  ori 
dacă au aceeaşi lungime; 
3. Compară lăţimile a două sau mai multe obiecte şi spune care este mai lat, mai îngust ori dacă 
au aceeaşi lăţime; 
4. Compară înălţimile a două sau mai multe obiecte şi spune care este mai înalt, mai scurt ori 
dacă au aceeaşi înălţime; 
5. Înregistrează pe hârtie măsurile aflate prin desene sau cifre; 
6. Spune care activitate (eveniment) a durat mai mult/mai puţin; 
7. Cunoaşte utilizarea calendarului şi a ceasului (cel puţin orele fixe); 
8. Identifică valoarea monedelor curente şi a bancnotelor mai des utilizate; 
9. Utilizează banii (de „jucărie”) în cadrul jocurilor de rol. 
Capacitatea de a rezolva probleme prin achiziţia de strategii adecvate          
1. Compune probleme simple, în limitele 1-10, prin adăugarea/extragerea unui element; 
2. Alege dintr-un grup de jetoane, cuburi etc. pe acelea care au înscrise cifrele corespondente 
numerelor utilizate în problema dată; 
3. Exprimă operaţia efectuată în problemă prin utilizarea semnelor +, – , =; 
4. Rezolvă probleme prin desen; 
5. Rezolvă problema alegând operaţia corectă. 
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Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea 
curiozităţii pentru investigarea lui  
1. Analizează elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea tuturor organelor 
de simţ; 
2. Enumeră părţi componente ale corpului uman, plantelor, animalelor; 
3. Recunoaşte fenomene ale naturii (vânt, ploaie, grindină, ninsoare, îngheţ, viscol, furtună, 
tunet, trăsnet, etc.) în momentul producerii lor; 
4. Identifică caracteristicile anotimpurilor şi lunile corespunzătoare acestora; 
5. Observă şi enumeră modificări apărute în viaţa omului, plantelor, animalelor în funcţie de 
anotimp; 
6.  Efectuează experienţe (dizolvare, colorare, plutire, scufundare, combinare, separare, fierbere, 
evaporare, atracţie magnetică etc.) folosindu-se de instrumente diferite; 
7. Observă pe o perioadă dată un anumit proces (procesul de dezvoltare al unei plante, hrănirea şi 
îngrijirea unui animal, fenomene ale naturii etc.); 
8. Vorbeşte despre elemente locale specifice (obiective socio-culturale, economice, istorice, 
religioase etc.); 
9. Denumeşte/descrie sumar corpuri cereşti, vehicule cosmice pe baza criteriilor perceptive. 
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul 
înconjurător 
1. Adresează întrebări în legătură cu cele observate; 
2. Cunoaşte existenţa mai multor medii de viaţă şi factorii care le pot influenţa; 
3. Exprimă descoperirile şi ideile sale utilizând un limbaj adecvat; 
4. Comunică în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor; 
5. Interpretează date şi simboluri din care extrage informaţii (calendarul naturii, tabelul 
responsabilităţilor, jurnalul grupei etc.). 
Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător 
1. Participă, alături de adulţi, la acţiuni practice de îngrijire, ocrotire şi protejare a mediului; 
2. Selectează imagini, cărţi, reviste după criterii date de educatoare (în legătură cu aspectele de 
mediu cunoscute); 
3. Îşi asumă responsabilităţi de îngrijire şi ocrotire a mediului; 
4. Îşi exprimă impresiile şi trăirile proprii despre natură şi protejarea acesteia prin activităţi 
artistico-plastice, practice, muzicale etc.; 
5. Respectă regulile de igienă individuală şi colectivă; 
6. Respectă regulile de convieţuire socială manifestând un comportament civilizat în relaţiile cu 
cei din jur (copii, adulţi); 
7. Cunoaşte regulile de minimă protecţie a sănătăţii proprii şi a naturii şi anticipează pericolele 
încălcării lor; 
8. Înţelege efectele secundare, negative ale activităţii omului asupra mediului; 
9. Sesizează comportamente neconforme cu regulile de protecţie a mediului pe care le-au învăţat 
şi ia atitudine faţă de cei care greşesc. 
 
1.Tema saptamanala de interes: *MICUL PRESCOLAR* 
Activitate integrata de o zi – « COLEGII MEI » ( A.L.A I- sectoare+ D. S+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 STIINTA : « Colegii»-operatii prematematice+numeratie 

ARTA : « Colegii mei »- desen+ discutii libere (masurarea inaltimilor si inregistrarea 
datelor) 
JOC DE ROL :  « de-a colegii» 

A.D.E- D.S.(Activitate matematica+ Cun. Mediului) 
 « Eu si colegii mei » -joc didactic  
A.L.A II 
 « Deschide urechea bine ! »- joc de atentie 
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 « Rece/ cald/ arde »- joc de atentie 
 
2.Tema saptamanala de interes: *MEDIUL IN CARE TRAIESC* 
Activitate integrata de o zi – « GRADINITA» ( A.L.A I- sectoare+ D.S.+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 CONSTRUCTII: « Gradinita mea»- forme geometrice 
 ARTA: « Gradinita »- desen  
 BIBLIOTECA  : « Gradinita in anotimpul…….»-citire de imagini, scriere 
A.D.E- D.S.(Activitate matematica+ Cun. Mediului) 
 «La gradinita » - Joc didactic 
 
A.L.A II 
 « Ceasul »- joc de miscare cu text 
 
JOI – Domeniul estetic-creativ 
Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje 
1. Respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru; 
2. Utilizează corect instrumentele de lucru în exprimarea liberă a gestului grafic; 
3. Trasează linii în duct continuu, în diferite poziţii, pentru a reda imaginea unor obiecte (în 
desene individuale sau colective); 
4. Execută punctul atât liber, cât şi într-un spaţiu dat (orizontal, vertical, concentric); 
5. Dispune alternativ două sau mai multe elemente decorative; 
6. Ilustrează povestiri, evenimente, plante, animale, oameni cu mijloace specifice domeniului 
artistic; 
7. Aplică culoarea pe suprafeţe date sau libere (cu pensula, buretele, degetul, palma, ghemotocul 
de hârtie, ghemul de aţă, ştampila, peria, tubul etc.); 
8. Obţine efecte plastice prin combinarea culorilor sau alte tehnici (fuzionare, presare, 
decolorare, stropire, pliere etc.); 
9. Pregăteşte materialul de modelat prin frământare, rupere; 
10. Modelează prin: mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă, împreunarea capetelor prin 
lipire, adâncire, apăsare, mişcare circulară, aplatizare; 
11. Cooperează în realizarea unor lucrări plastice complexe. 
Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul 
înconjurător 
1. Recunoaşte şi compară puncte, linii, culori, forme în mediul înconjurător şi lucrările proprii; 
2. Recunoaşte şi utilizează cu uşurinţă materiale şi instrumente de lucru specifice desenului, 
modelajului, picturii; 
3. Aplică reguli de utilizare a materialelor şi instrumentelor, astfel încât să asigure protecţia 
sănătăţii proprii şi a celorlalţi; 
4. Foloseşte cuvinte şi expresii specifice activităţilor artistico-plastice (decorare, colorare, 
stropire, ştampilare, presare, rupere, frământare, adâncire etc.); 
5. Descrie acţiuni specifice tehnicilor folosite. 
Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, modelaj, pictură 
1. Aplică în situaţii noi tehnicile învăţate pentru realizarea unor combinaţii originale; 
2. Creează forme şi modele noi prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic; 
3. Elaborează creaţii individuale şi colective cu şi fără temă dată; 
4. Participă la crearea cadrului estetic specific ambiental; 
5. Modifică modelul dat pentru o lucrare de desen, pictură, modelaj prin adăugare sau 
restructurare; 
6. Descrie lucrările proprii sau ale celorlalţi copii, ţinând cont de aspectul lor şi de sentimentele 
pe care acestea le trezesc în sufletul copilului; 
7. Descoperă semnificaţia lucrărilor din analiza culorilor, formelor, liniilor; 
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8. Propune posibilităţi de valorificare a lucrărilor (expoziţii, aniversări, concursuri etc.); 
9. Exprimă ceea ce simte privind desene, tablouri, fotografii artistice, albume de artă. 
Capacitatea de receptare a lumii sonore şi a muzicii 
1. Ascultă şi reproduce onomatopeic sunete din natură şi din mediul înconjurător; 
2. Diferenţiază auditiv timbrul sunetelor din mediul înconjurător (gălăgie, linişte, vorbit, cântat, 
sunete ale unor obiecte din mediul apropiat etc.) şi al sunetelor muzicale; 
3. Diferenţiază auditiv şi reproduce intensitatea unor sunete din mediul înconjurător şi a 
sunetelor muzicale (tare/încet); 
4. Diferenţiază auditiv şi reproduce durata unor sunete din mediul înconjurător şi a sunetelor 
muzicale (lungi/scurte, durata pauzei de un timp, durata unor formule ritmice simple); 
5. Intuieşte sunetele înalte şi joase reprezentative pentru anumite onomatopee din natură. 
Capacitatea de exprimare prin muzică 
1. Cântă, cu dezinvoltură, în colectiv, în grupuri mici şi individual cântece pentru copii; 
2. Cântă acompaniaţi de educatoare; 
3. Acompaniază ritmic cântece cunoscute folosindu-se de percuţie naturală/obiecte sonore, 
jucării muzicale; 
4. Cântă cântece cunoscute în aranjamente armonico-polifonice (în dialog cu educatoarea, pe 
grupe alternative, în dialog sau în lanţ, cu solist şi în cor); 
5. Asociază mişcări adecvate cântecelor cunoscute (mişcări libere, mişcări sugerate de ritm sau 
de textul cântecului); 
6. Creează liber jocuri (dramatizări, pantomimă, povestiri) inspirate de muzică. 
Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale 
1. Ascultă cu plăcere fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare 
vârstei şi preocupărilor sale; 
2. Recunoaşte fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare  vârstei şi 
preocupărilor sale. 
 
1. Tema saptamanala de interes: *MICUL PRESCOLAR* 
Activitate integrata de o zi – « SUNT PRESCOLAR » ( A.L.A I- sectoare+ D.E.C.+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 CONSTRUCTII : « Tema la alegere»-truse pt constructii( la alegere) 
 ARTA : « Eu »- desen+ modelaj 

JOC DE MASA :  « Scena de poveste» puzzel 
A.D.E- D.E.C.(Activitate muzicala+ Educatie plastica) 
 «Sunt prescolar » - pictura + concurs de cantece 
A.L.A II 
 « Noi suntem piticii »- joc de miscare cu text si cant 
  
2. Tema saptamanala de interes: *MEDIUL IN CARE TRAIESC* 
Activitate integrata de o zi – « ORASUL MEU» ( A.L.A I- sectoare+ D.E.C.+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 STIINTA : « Orasul/tara mea »- alege si grupeaza 
 ARTA: « Orasul meu »-pictura  
 CONSTRUCTII : « Orasul meu »-cuburi 
A.D.E- D.E.C .(Activitate muzicala+ Educatie plastica) 
 «Oraselul » - Joc muzical+ modelaj 
A.L.A II 
 « Cantece pentru copii »- auditie (recunoaste melodia !) 
 
VINERI – Domeniul om si societate 
Cunoştinţe despre materiale şi caracteristicile lor, despre utilizarea de tehnici de lucru de 
prelucrare a materialelor  
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1. Utilizează ustensile de lucru accesibile vârstei; 
2. Observă caracteristici ale materialelor din natură şi a celor sintetice (formă, culoare, 
dimensiune etc.); 
3. Colectează materiale din natură, deşeuri (materiale refolosibile) şi le găseşte utilitatea; 
4. Sesizează modificările materialelor în urma prelucrării lor (prin mototolire, întindere, udare 
etc.). 
Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică                                
1. Selectează şi foloseşte adecvat uneltele şi materialele, conform temei propuse; 
2. Verbalizează acţiunile întreprinse, folosind un limbaj adecvat; 
3. Execută, individual şi în grup, tema dată; 
4. Manifestă spirit cooperant în activităţile de grup; 
5. Efectuează operaţii de lucru corespunzătoare vârstei (mototolire, rupere, tăiere a hârtiei, lipire, 
îndoire a hârtiei/sârmei, înşirare a mărgelelor pe aţă/sârmă, răsucire de fire textile, înnodare, 
împletire, cusut înaintea acului, festonare, bobinare, ţesut etc.); 
6. Execută lucrări practice din materiale diferite, combinându-le între ele. 
Simţ practic şi estetic 
1. Realizează lucrări originale, manifestând creativitate în alegerea subiectelor; 
2. Manifestă stabilitate şi perseverenţă în activitate; 
3. Găseşte utilitate tuturor obiectelor realizate; 
4. Îşi exprimă opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrarea celorlalţi, motivându-şi 
părerea. 
Deprinderi practic-gospodăreşti 
1. Se autoserveşte în situaţii simple care impun acest lucru (masă, spălător, dormitor, activităţi 
etc.); 
2. Ordonează jucăriile şi obiectele din ambient; 
3. Îngrijeşte animale şi plante de casă; 
4. Execută operaţii de curăţenie adecvate vârstei (ştersul prafului, spălatul suprafeţelor, spălatul 
şi ştersul vaselor, spălatul fructelor/legumelor etc.); 
5. Participă la aranjarea şi servirea mesei; 
6. Participă la prepararea unor salate, produse de patiserie simple etc.; 
7.Respectă normele igienico-sanitare în toate situaţiile impuse de activităţile de acest gen. 
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate                   
1. Acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup; 
2. Manifestă spirit de echipă şi colaborează la realizarea unei teme/activităţi în comun; 
3. Se prezintă pe sine şi îşi prezintă membrii familiei, colegii, prietenii, vecinii; 
4. Cunoaşte şi aplică reguli elementare de igienă personală, de circulaţie; 
5. Ascultă şi respectă păreri; 
6. Acceptă şi oferă sprijin; 
7. Îşi cunoaşte responsabilităţile în microgrupul din care face parte; 
8. Dovedeşte autonomie în activitatea zilnică. 
Trăsături pozitive de voinţă şi caracter, atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi         
1. Îşi apreciază propriul comportament în raport cu persoane, personaje şi situaţii cunoscute; 
2. Îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii; 
3. Respectă promisiunile făcute; 
4. Manifestă încredere, sinceritate, curaj în raport cu sine şi cu ceilalţi; 
5. Îşi manifestă dezacordul faţă de atitudinile negative de distrugere, de dezordine, de neglijenţă; 
6. Acceptă diversitatea de opinii şi atitudini; 
7. Manifestă toleranţă faţă de alţi copii care aparţin diferitelor confesiuni şi/sau categorii 
minoritare. 
Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie   
1. Cunoaşte numele ţării de origine şi al localităţii natale, precum şi domiciliul; 
2. Cunoaşte însemnele ţării; 
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3. Face distincţia între o zi obişnuită şi o zi de sărbătoare; 
4. Descrie evenimente importante (Ziua naţională, Ziua Unirii, alte evenimente tradiţionale, 
religioase, culturale, istorice); 
5. Cunoaşte şi respectă tradiţiile culturale naţionale şi minoritare; 
6. Memorează evenimente şi le recunoaşte după anumite caracteristici. 
 
1. Tema saptamanala de interes: *MICUL PRESCOLAR* 
Activitate integrata de o zi – « PRIETENII MEI –oameni, animale/pasari» ( A.L.A I- sectoare+ 
D.O.S.+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 STIINTE: «Oameni, animale/pasari »- alege si grupeaza 

ARTA : « Cadou pentru prietenul meu »- mototolire, rupere, îndoire a hârtiei/sârmei, 
înşirare a mărgelelor pe aţă/sârmă, răsucire de fire textile, înnodare 

 BIBLIOTECA : « Copii diferiti »- citire de imagini 
A.D.E- D.O.S.(Activitate practica + Educatie pentru societate) 
 «Cel mai bun prieten al meu » - tăiere a hârtiei, lipire + convorbire 
A.L.A II 
 « Prietenul meu »-poveste creata 
  
2. Tema saptamanala de interes: *MEDIUL IN CARE TRAIESC* 
Activitate integrata de o zi – « STRADA» ( A.L.A I- sectoare+ D.O.S.+ A.L.A II) 
A.L.A I 
 JOC DE ROL : «Pe strada»- reguli de circulatie 
 ARTA: « Steaguri pentru strada mea » -ţesere 
 CONSTRUCTII : « Strada mea»-material la alegere 
A.D.E- D.O.S.(Activitate practica + Educatie pentru societate) 
 «E sarbatoare- defilare pe strada» - rupere/mototolire+joc didactic 
A.L.A II 
 «Facem ordine»- activitati gospodaresti 
 

Multi dintre itemi ii putem urmari si in cadrul intalnirii de dimineata,a rutinelor si 
tranzitiilor- pe durata intregii zile. Activitatile integrate ne permit, pe parcursul unei zile, sa avem 
elemente si a altor domenii experientiale. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 

 
FISA DE EVALUARE – NIVEL DE VARSTA 5- 6/7 ANI, conceputa de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului  
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WebQuest:  
„DINOZAURII LUI HARRY” 

 
 
 

Unitatea de învăţământ: Gradinita nr.1 Targoviste 
Autor: POPESCU FLORINA 

 
 
 
 
 

 
 

   

Introducere 

Dragul meu Harry, 
     
             Ieri am facut curat in podul casei mele si din intamplare am dat cu 
piciorul peste o galeata. Aceasta s-a rasturnat si din ea au cazut mai multi 
dinozauri. Initial am crezut ca erau jucarii… dar galeata se pare ca era foarte 
veche si …magica! Din acel moment am avut grija de prietenii mei, dinozaurii! 
Acum insa sunt nevoita sa plec cateva saptamani de acasa, asa incat te voi ruga 
pe tine sa ai grija de ei!!! Astfel vei invata foarte multe lucruri noi… 
                                         Cu dragoste, bunica ta, 
                                                     Dino Saura! 
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Sarcina de lucru 

1.Aflati cat mai multe lucruri despre dinozauri! 
a)Cum arata Pamantul pe vremea dinozaurilor? 
b)Dinozauri ierbivori si carnivori! 
c)Ce sunt si cum arata fosilele? Cum se numesc oamenii care se ocupa cu studiul 
fosilelor? 
 
2.Aflati mai multe lucruri despre un dinozaur! 
a)Identificati corect imaginile dinozaurilor si numele lor! 
b)Urmariti pe parcursul mai multor zile,procesul prin care puiul de dinozaur „iese” 
din ou! Notati ceea ce observati! 
c)Gasiti si decupati imagini cu dinozaurii care va plac!Lipiti-le apoi pe o foaie de 
hartie! La sfarsit vom prinde toate foile si vom realiza o carte! 
 
3.Colorati imagini cu dinozauri! Desenati voi insiva un dinozaur! 
 
4.Rezolvati labirinturi cu dinozauri! 
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Procesul şi sursele de informaţie 

Copiii vor invata despre dinozauri si perioada de timp in care au trait! Vor lucra 
impreuna cu colegii si parintii lor pentru a „invata sa aiba grija „de un dinozaur! 
 
1.Copiii isi vor desfasura activitatea in centre de activitate-pe grupuri mici(5-6 copii) 
www.madison.k12.al.us 
 
2.Bine ati venit la galetuta cu dinozauri.  Sunteti intr-o o călătorie înapoi în timp şi 
sunteti reporteri de stiinta.In aceasta calatorie veti descoperi multe fapte interesante 
despre dinazauri pe care le veti inregistra intr-o carte cu scopul de a le impartasi cu 
ceilalti colegi , ale ilustra si a pastra aceste informatii.In primul rand trebuie sa urmariti 
puiul de dinosaur:sa observati cate zile ii sunt necesare pentru a iesi din ou, cum arat 
cand iese din ou si cat de mare creste intr-o saptamana.Rugati-I pe parintii vostri sav a 
ajute sa gasiti urmatoarele pagini de internet.www.zooland.ro 
 
3.Sunteţi pe cale să va lansati într-o călătorie înapoi în timp atunci când dinozaurii 
traiau pe Pamant.Treaba voastra  ca reporteri este aceea de a descoperi cat mai multel 
ucruri despre dinozauri. Veţi crea o carte cu  descoperirile voastre!Rugati parintii sa va 
ajute in gasirea unor imagini cu dinozauri, decupatile si apoi lipiti-le pe o foaie de 
hartie!www.magicland.ro 
 
4.Deseneaza-ti propriul dinozaur! Rezolva labirintul”Ajuta dinozaurul sa ajunga la 
frunzelecopacului”.Realizeaza din carton(deseneaza, decupeaza si coloreaza o masca 
de dinosaur).Prezinta acesti noi dinozauri intregii grupe! Astfel vom avea propriul 
muzeu al dinozaurilor!    www.enchantedLearning.com 
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Evaluarea 

NIVEL Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine 
 
 
 
 
 
 

Ce am invatat 
despre 

dinozauri? 

Nu reuseste sa  
enumere 
nemele 
niciunui 
dinozaur. 

Nu reuseste sa 
adune 

informatii 
referitoare la 

dinozauri. 

Reuseste sa 
enumere cel 
putin 1 nume 
de dinozauri, 
sa precizeze 
cel putin 1 

caracteristica 
ale acestora. 
Nu reuseste 

sa adune 
informatii 

referitoare la 
dinozauri. 

Reuseste sa 
enumere cel 
putin 3 nume 
de dinozauri, 
sa precizeze 
cel putin 1 

caracteristica 
ale acestora, 

sa adune 
informatii din  

1 sursa 
referitoare la 
vremea cand 

dinozaurii 
traiau pe 
Pamant. 

Reuseste sa 
enumere cel 

putin 5 nume de 
dinozauri, sa 
precizeze cel 

putin 3 
caracteristici ale 

acestora, sa 
adune informatii 
din cel putin 3 

surse referitoare 
la vremea cand 

dinozaurii traiau 
pe Pamant. 

 
Cartea despre 

dinozauri-
sarcina de grup 

Nu utilizeaza 
sursele 

indicate. 
 Nu realizeaza 
propria pagina 

din carte. 
 

Nu utilizeaza 
sursele 

indicate. 
Realizeaza 

propria 
pagina din 

carte. 
 

Utilizeaza 
doar una 

dintre sursele 
indicate. 

Realizeaza 
propria 

pagina din 
carte. 
Nu 

impartaseste 
informatiile. 

Utilizeaza sursele 
indicate. 

Realizeaza 
propria pagina 

din carte. 
Impartaseste 
informatiile 
obtinute cu 

ceilalti colegi. 

Realizare 
desen/ 

labirint /masca  

Nu reuseste sa 
realizeze nicio 

sarcina. 

Realizeaza cu 
succes o 
sarcina 

Realizeaza cu 
succes 2 

dintre sarcini 

Realizeaza cu 
succes cele 3 

sarcini 
 
 

Perseverenta 

Nu este 
perseverent. 

Abandoneaza 
lucrul de la 

primul 
obstacol. 

Este 
perseverent. 

Incepe sa 
rezolve o 

sarcina dar, 
abandoneaza 
si incepe o 

alta. 

Este 
perseverent. 
Nu termina 

toate 
sarcinile de 

lucru. 

Este perseverent. 
Termina 

intotdeauna toate 
sarcinile 
de lucru. 
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Concluzii 

 

 

Felicitari Harry!  
 
 
Din acest moment tu si colegii tai sunteti  experti in dinozauri! Ati invatat multe lucruri 
interesante, astfel incat acum stiti sa aveti grija de un dinozaur! Ati lucrat in echipa si acum 
aveti in sala de grupa propriul muzeu”DINOZAURII LUI HARRY”! 
Totul a fost foarte distractiv!  
Multumiti parintilor vostri pentru ajutorul lor in aceasta minunata calatorie alaturi de Harry! 
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Ghid didactic 
 
                Autor proiect: prof. invatamant prescolar POPESCU FLORINA 
                Nivel de aplicare: gradinita, nivelul II, grupa pregatitoare(6-7 ani), tema 
anuala:”CUM A FOST, ESTE SI VA FI PE PAMANT”, tema saptamanala:”IN 
LUMEA MINUNATA A DINOZAURILOR”, tema zilei: „DINOZAURII LUI 
HARRY” 
                Descrierea proiectului:  
    Proiectul isi propune sa raspunda curiozitatii prescolarilor, permitandu-le ca 
organizat si sistematic, sa analizeze materiale, sa investigheze ipoteze, strabatand 
virtual fenomene din trecut, sa afle informatii pertinente, cu continut stiintific, dar 
si sa constientizeze faptul ca, respectand natura, omul are datoria sa ocroteasca 
toate elementele ei, pentru a elimina orice risc de disparitie de specii ce i s-ar putea 
asuma. Intelegand ce inseamna disparitia dinozaurilor, copiii s-ar putea mobiliza 
spre adoptarea unor atitudini si comportamente prevenitoare in raport cu animalele. 
Parcurgand continutul proiectului, prescolarii isi vor demitiza ideea de dinozaur 
inteles ca animal fabulos, precum balaurii si dragonii, proiectati in basme si desene 
animate, si o suprapun aceleia de specie dominanta asupra Pamantului, obiect de 
studiu al oamenilor de stiinta din vremurile moderne. 
               Tipul activitatii:integrata 
Activitatea s-a desfasurat in 7 centre de activitate:Alfabetizare, Stiinta, 
Manipulative, Arta, Joc de rol, Nisip si Apa, Cuburi.Durata:1 saptamana 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„Veselie de toamnă” 

 
 

 Profesor Laureta-Speranţa Banea  
Grădiniţa cu P.P. nr. 4 Măcin, jud. Tulcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupa mare (5 – 6 ani) 
Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă” 
 

 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
Rutine ,,Respect pe orişicine, ştiu că e frumos şi bine” (deprinderea de a asculta adulţii şi 
copiii). 
 
Întâlnirea de dimineaţă începe cu Salutul, realizându-se prin intermediul poeziei:   
                                        ,,Dimineaţa a sosit, 
                                         Toţi copiii au venit! 
                                         În cerc să ne adunăm, 
                                         Frumos să ne salutăm: 

- Bună dimineaţa, 
Dragi frunze verzi şi-ngălbenite, 
Mă bucur că sunteţi venite! 
A început o nouă zi, 
- Bună dimineaţa, dragi copii!” 

 Fiecare copil salută strângând mâna copilului de lângă el. Ultimul copil va saluta 
educatoarea, care la rândul ei va saluta copiii: ,,Bună dimineaţa, frunze- ngălbenite!” 
 Pentru a se apuca de treabă, copiii trebuie să facă gimnastica de înviorare: 
                                          ,,Ca să fiu copil voinic, 
                                           Eu fac sport încă de mic. 
                                           Merg în pas alergător, 
                                           Sar apoi într-un picior, 
                                           Mă opresc, respir uşor, 
                                           Întind braţele să zbor 
                                           Un, doi, un, doi, 
                                           Faceţi toţi la fel ca noi! 
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                                           Asta-i doar un început,  
                                           Ia priviţi cât am crescut!” 

 Urmează prezenţa, apoi Calendarul naturii. La Activitatea de grup, este prezentat 
clovnul Hapciu, prieten al Zânei Toamna, cea care l-a trimis la noi căci era supărat că nu are 
cu cine să se joace. El are în buzunarele sale surprize pentru copii şi azi a adus câteva şi 
pentru ei. 
 
 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, exerciţiul. 
Mijloace şi materiale didactice : calendarul naturii, clovn (marionetă). 
 
 Tranziţii : ,,Bate vântul frunzele” (joc muzical) 
                        ,,Avenit pe dealuri toamna” (cântec) 

 
 

 JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 1) 
 
ARTA : „Tablou de toamnă” (desen ) 
           „Coroniţa toamnei”  (aplicaţie) 
Obiective operaţionale: 
O3 -  să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţii; 
O4 – să realizeze lucrări originale având la dispoziţie materiale din natură ( frunze uscate,    
         beţişoare, seminţe, nuci,  castane, ghinde, măceşe, conuri) 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 
Mijloace şi materiale didactice: suport din carton, aracet, foarfece, materiale din natură, creioane 
Colorate, carioca, coli A4) 
 
JOC DE MASĂ : ,,Toamna pe alei” (puzzle)  
Obiective operaţionale: 
O5 - să reconstituie imagini din bucăţelele primite  pentru a realiza întregul; 
O6 – să verbalizeze ce au obţinut; 
Obiectiv socio – afectiv – colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup. 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul. 
Mijloace şi materiale didactice: puzzle, imagini. 
 
ŞTIINŢĂ: ,,Ghiceşte ce ai gustat” 
Obiectiv operaţional: 
O7 – să denumească şi să descrie fructele şi legumele gustate întrebuinţând vocabularul 
adecvat activităţilor de cunoaştere a mediului. 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, brainstorming-ul. 
Mijloace şi materiale didactice: fructe şi legume, furculiţe şi cuţite din material plastic, farfurii 
de unică folosinţă, şerveţele. 
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 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 
Domenii de cunoaştere : Domeniul estetic şi creativ ( Educaţie muzicală) 
                                          Domeniul limbă şi comunicare ( Educarea limbajului ) 
Educaţie muzicală  
Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical – Timbrul 
Tema activităţii : Sunete produse de mişcări corporale 
Mijloc de realizare : Cântec - ,,Acum e toamnă, da!” de G. Teodosiu 
                                 Joc muzical - ,,Dacă vesel se trăieşte” 
 
Educarea limbajului 
Unitatea de învăţare :  Toamna  
Tema activităţii : „Povestea castanelor” de Trenca Baciu 
Mijloc de realizare : Povestire 
 
 
Obiective de referinţă  
DEC – să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor  
            muzicale; 
         - să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. 
DLC – să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. 
 
Obiective operaţionale 
DEC  
O8 – să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor produse de mişcări corporale; 
O9 – să execute corect exerciţii de cultură vocală; 
O10 – să interpreteze vocal cu mişcări corporale  sugerate de text; 
O11 – cultivarea interesului pentru activităţile de educaţie muzicală şi plăcerea de a se mişca în 
           ritmul muzicii. 
DLC 
O12 – să vorbească despre schimbările pe care le sesizează în natură ca urmare a trecerii  
           anotimpurilor; 
O13 – să urmărească linia unei poveşti concomitent cu imaginile prezentate; 
O14 – să se exprime corect în propoziţii; 
O15 – să lipească buline sub imaginea ce reprezintă răspunsul corect la ghicitori; 
O16 – să unească punctele pentru a descoperi ce fructe şi legume îi plac lui Hapciu (clovnul); 
O17 – cultivarea sentimentelor de admiraţie faţă de fenomene  şi corpuri caracteristice  
           anotimpului toamna. 
 
Strategii didactice 
Metode : demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia, jocul, modelarea, simularea,  
                 Diagrama cauză – efect. 
Mijloace : CD cu cântecul ,,Dacă vesel se trăieşte”, clovnul Hapciu, planşe, stimulente, clopoţel,  
                 ceas, jucărie muzicală, jetoane cu fructe, legume, fişe cu desene punctate, buline, 
                  roată din carton. 
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 JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 2) 

 
Acrobaţii la circ – concurs pe echipe. 
 
Obiective operaţionale 
O18 – să execute la alegere exerciţii de gimnastică; 
O19 (socio-afectiv) – colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup. 
 
BIBLIOGRAFIE 
Călţun A. , Cristea L. – Educaţie muzicală, Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, 
Editura TehnoArt, Petroşani, 2008. 
Culea L., Sesovici A. – Activitatea integrată în grădiniţă, Bucureşti, DPH, 2008 
Modoran Mihaela – Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar, vol. 
II, Editura Didactica Nova, Craiova, 2008. 
Peneş Marcela – Educaţie muzicală, Culegere de cântece, Editura Ana, Bucureşti. 
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Evenimentul  

didactic 
Conţinut ştiinţific Strategii 

didactice 
Evaluare 

(instr. , ind.) 
1. Momentul 
organizatoric 
 
 
 
2. Captarea  

atenţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anunţarea 
temei 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Desfăşurarea 
activităţii 

 
ALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aranjarea spaţiului şi a mobilierului. 
Pregătirea scăunelelor sub formă de 
semicerc, a meselor sub formă de 
grupuri mici, a decorului, etc. 
 
Întâlnirea de dimineaţă. 
Ştirea zilei: Este invitat în sala de 
grupă clovnul Hapciu, prieten al Zânei 
Toamna, cea care l-a trimis la noi căci 
el era supărat că nu are cu cine să se 
joace. Acesta le spune copiilor că în 
buzunarele sale are mereu surprize 
pentru copii şi că azi a adus câteva 
pentru ei. În plus , el le-a pregătit o 
surpriză deosebită care se află sub 
pălăria sa. 
 
Pentru ca Hapciu să ne cunoască mai 
bine, vom lucra la început pe centre, 
unde se află pregătit materialul 
distributiv. 
Vom încerca apoi să-l înveselim pe 
clovn, discutând despre minunata 
poveste a castanelor şi intonând cele 
mai frumoase cântece de toamnă.  
În final, clovnul vesel ne va învăţa 
câteva acrobaţii. 
 
Prin desen, la centru Artă, copiii 
ilustrează cele mai îndrăgite aspecte de 
toamnă: culesul fructelor, savoarea 
preparatelor de legume pregătite de 
mama, bogăţia de culori a copacilor şi 
minunatele crizanteme, tufănele sau 
dalii folosind cu precădere culori 
calde. Cei ce aleg să realizeze 
,,Coroniţa toamnei” vor căuta să 
realizeze lucrări originale având la 
dispoziţie materiale din natură. 
 
Pentru Joc de masă , copiii sunt 
invitaţi la puzzle:  
,,- Vai, dar ce s-a întâmplat? 
Oare vântul le-a-ncurcat, 
Sau un spiriduş grăbit 
Înainte a sosit? 
Vraja ca să dezlegăm 
Trebuie să le-aşezăm!” 

 
 
 
 
 

Observaţia 
Conversaţia 

 
Marioneta 

 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
Conversaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
Conversaţia 

Brainstorming 
Exerciţiul 

 
Creioane 

Coli 
Materiale din 

natură 
Aracet 

 
 

Puzzle 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaţia 
 

 
 
 
 
 

Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 

(Copiii 
manifestă  

compasiune  
pentru  

tristeţea 
clovnului) 

 
 

Pe echipe 
 

(Copiii 
îmbină 

armonios 
culorile şi 
materialele 

pentru   
realizarea 
temelor) 

 
 

(Copiii 
relaţionează 

în grup) 
 
 
 
 
 

(Manifestă 
interes 
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DLC 
(Educarea 
limbajului) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Obţinerea 
performanţelor 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEC 
(Educaţie muzicală) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cei pasionaţi de Ştiinţă au ocazia să-şi 
exerseze papilele gustative şi să 
întrebuinţeze totodată vocabularul 
adecvat activităţilor de cunoaştere a 
mediului. Ei vor denumi şi descrie 
fructele/legumele gustate (,,Ghiceşte 
ce ai gustat”). 
 
 
,,Povestea castanelor” de T. Baciu 
După ce copiii şi-au încheiat 
activitatea la centre, se aşează în 
semicerc pregătiţi pentru convorbirea 
pregătitoare despre tema poveştii. 
Educatoarea le îndreaptă atenţia către 
colţul cu materiale din natură, unde ei 
înşişi au aşezat zilele trecute diverse 
elemente (conuri de brad, frunze 
uscate, măceşe şi castane) dar şi către 
coroniţele realizate la centrul Artă în 
această zi. 
Se actualizează anumite cunoştinţe ale 
copiilor, care să-i ajute la înţelegerea 
conţinutului, folosind material intuitiv, 
vizual (castane) şi sonor (sunetul pe 
care-l fac acestea când se lovesc de 
sol, sau se ciocnesc între ele). 
Expunerea se va face după ce 
educatoarea s-a asigurat că sunt 
pregătiţi. Folosind imagini din 
poveste, ea va urmări: 

 Audierea atentă a textului 
 Reţinerea momentelor 

principale 
 Alcătuirea unor enunţuri 

despre aspectele prezentate în 
poveste 

 Extragerea unor concluzii 
referitoare la ceea ce trebuie să 
reţină copiii despre teme 
abordată, subliniindu-se 
informaţiile ştiinţifice. 

 
 
Invitatul este încântat de poveste şi de 
cunoştinţele copiilor, dar ar dori ceva 
mai multă voioşie. 
,,Aş vrea să mă duc şi la alte petreceri 
ale copiilor şi să le spun ce cântăreţi 
talentaţi sunteţi!” 

Fructe, 
legume 
(bucăţi) 

 
 
 
 

Conversaţia 
Explicaţia 
Povestirea 

 
 

Materiale din 
natură 

(conuri, 
ghinde, 
castane) 

 
 

Pezentare 
power-point 

 
 

Povestirea 
 
 
 
 

Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru   
cunoaşterea 

lumii 
înconjurătoare)

 
 
 

Frontal 
 

(Manifestă 
atenţie şi 

interes pentru   
cunoaşterea 

realităţii 
înconjurătoare)

 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 

Individual 
 

(Copiii 
utilizează 
calităţile 

expresive ale 
limbajului oral  
în transmiterea 

unor idei şi 
sentimente) 

 
 

Frontal 
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Se face precizarea că pentru  a cânta 
corect şi frumos trebuie să stăm pe 
scăunele cu spatele lipit, cu mâinile pe 
genunchi, să respirăm corect în timpul 
cântării, să pronunţăm corect cuvintele 
şi să ne încălzim vocile. 
Elemente de cultură vocală 

1. Exerciţii de respiraţie – Trenul, 
Vântul (timpul 1 – se inspiră 
amplu, timpul 2 se expiră 
rostind onomatopeele: uuu!, 
vuuu!) 

2. Exerciţii de dicţie – se ritmează 
versurile: 

Dacă vesel se trăieşte fă aşa 
Dacă vesel se trăieşte 
Unul altuia zâmbeşte 
Dacă vesel se trăieşte fă aşa. 
Versurile se scandează în şoaptă, mai 
întâi rar, apoi din ce în ce mai repede. 

3. Exerciţii de intonaţie – Cântă 
ca mine! 

Se urmăreşte reproducerea corectă şi 
în nuanţă scăzută a fragmentelor 
muzicale cu onomatopee. 
Reactualizarea cântecului ,,A, a, a! 
Acum e toamnă, da!”  

- se reaminteşte poziţia corectă 
de cânt, se dă tonul; se 
marchează gestual momentul 
respiraţiei şi se execută cu 
toată grupa; 

- se remediază eventualele 
greşeli, se reia interpretarea 
integrală a acestuia; 

- se reia repetarea cu toată 
grupa; 

- se fac aprecieri cu privire la 
interpretare. 

 
Reactualizarea cunoştinţelor teoretice 
Joc-exerciţiu ,,Ce se aude?” 
Copiii ascultă diverse sunete cu ochii 
închişi : clopoţel, jucărie muzicală, 
tamburină,  un ceas, ruperea unei 
crenguţe, bătăi din palme, vocale, 
identificându-le pe fiecare în parte. Se 
observă diferenţele între timbrul 
sunetelor audiate: delicate, 
melodioase, aspre, stridente, catifelate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaţia 
 
 

Clopoţel, 
jucărie 

muzicală, 
ceas, 

tamburină, 
crenguţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
 
 

 
Pe grupe 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
Pe grupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe grupe 
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6. Asigurarea 
feed-back-ului 

 
 
 
 
 
 

7. Încheierea 
activităţii 

 
 
 
 
 

ALA 2 

Transmiterea cunoştinţelor teoretice 
Se execută bătăi din palme, cu palmele 
pe picioare, din picioare, pocnete din 
degete. Se observă diferenţele dintre 
timbrul sunetelor emise prin diferite 
mişcări corporale: strident, înfundat, 
abia auzit. 
Învăţarea cântecului ,,Dacă vesel se 
trăieşte” 
Se audiază cântecul pe CD, se cântă 
apoi model. Se învaţă cântecul pe 
etape: 

- se cântă model prima strofă, 
apoi se repetă de 2-3 ori cu 
copiii; 

- se cântă model prima şi a doua 
strofă, apoi se cântă de 2-3 ori 
cu copiii; 

- se cântă  prima, a doua şi a 
treia strofă model, apoi de 2-3 
ori cu copiii; 

- se cântă prima, a doua, a treia 
şi a patra strofă model, apoi de 
2-3 ori cu copiii; 

- se cântă prima, a doua, a treia, 
a patra  şi a cincea strofă 
model, apoi de 2-3 ori cu 
copiii. 

 
Se cântă cântecul integral împreună cu 
copiii. Se fac aprecieri globale şi 
individuale. 
 
 
Clovnul Hapciu le mulţumeşte copiilor 
pentru că s-au jucat cu el şi le împarte 
surprizele pregătite (stickere cu clovni 
şi mici trompete pentru petreceri), 
felicitându-i pentru răspunsurile 
corecte date. 
 
Acrobaţii la circ – concurs pe echipe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stickere 
Trompete 

 

 
 

pe grupe 
frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 

 
 
 

Stimulente 
 
 
 
 
 
 

Observare 
curentă 

 
Aprecieri 
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CERCETAREA EMPIRICĂ PRIVIND URMĂRILE EDUCAŢIEI 

INCORECTE ACORDATĂ DE FAMILIE 
Studiu de caz: „copilul impulsiv” 

 

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

Istoricul cazului 

Elevul Boroş Robert este elev în clasa a III-a B, la Şcoala cu clasele I-VIII „Dr. Vasile 
Lucaciu” Satu Mare. Are 9 ani. Familia lui este compusă din cinci membrii: tata, mama, fratele 
mai mic, sora mai mică şi Robert. Tata este constructor, mama este casnică iar fratele mai mic 
frecventează grădiniţa. 

Robert are calificative bune şi foarte bune, este activ la ore, se pregăteşte pentru şcoală, îşi 
face temele. 

Problema  
Robert vine dimineaţa la şcoală trist, nervos, pus mereu pe scandal, loveşte, strigă, se 

plictiseşte repede de sarcini şi nu este atent la rezolvarea lor. Vorbeşte neîntrebat şi nu-şi ocupă 
locul în bancă, plimbându-se prin sala de clasă. 

 
Nevoi: 
 Înţelegere 
 Afecţiune 
 Încurajare 

 
Mi-am stabilit ca obiective: 

 
Obiective  
 Să gândească raţional 
 Întărirea stimei de sine  
 Dezvoltarea autocontrolului 
 Implicarea în activităţi de grup 
 Reducerea frecvenţei şi intensităţii crizelor de furie 
 Formarea unei imagini de sine reale 
 Creşterea toleranţei la frustrare 
 Acceptarea ideii eşecului 
 Întărirea spiritului de competivitate şi fair play 
 Însuşirea unor tehnici de comunicare asertivă 

 
Plan de intervenţie pentru subiect 
 Evaluarea psihopedagogică 
 Terapie cognitivă comportamentală 
 Tehnici de comunicare asertivă 
 Tehnici alternative la comportamentele agresive 
 Identificarea nivelului stimei de sine 
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 Activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare personală 
 Practicarea unor sporturi de echipă care nu implică competiţie individuală 

 
Părinte  
 Identificarea expectanţelor pe care le au faţă de copil 
 Învăţarea unor tehnici de management comportamental 
 Dezvoltarea unei atitudini de acceptare necondiţionată a copilului 
Totodată părinţii au fost consiliaţi în sensul schimbării regulilor, la introducerea unui 

sistem de recompense-pedepse şi la oferirea de alternative: joc de echipă, karate, tehnici de 
relaxare. 

 
Concluzii 
La inceputul clasei a IV-a s-a putut observa o schimbare radicala in comportamentul 

elevului. Aceasta a comunicat normal atat cu ceilalti colegi, cat  si cu doamna invatatoare. Se 
integra mai usor în activităţile de comunicare şi de joc cu ceilalţi elevi. Crizele de furie au 
dispărut.Acceptă mai uşor eşecul şi poate sa-şi evalueze comportamentul manifestat pe parcursul 
activităţilor  în care este implicat. 
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AVANTAJELE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE 
 

Profesor pentru învățământ primar Liliana Budurlean 
Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, Satu Mare 

 
Învăţarea prin cooperare are loc atunci când toţi elevii lucrează împreună, uneori în 

perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora 
o temă nouă sau a crea idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice (Meredith, 
Steele, & Temple, 1997). În cadrul grupurilor de învăţare prin cooperare, elevii au două 
responsabilităţi majore: să înveţe un material şi să se asigure că şi ceilalţi membri ai 
grupului procedează la fel . 

Grupurile mici pot fi organizate în funcţie de mărimea şi forma sălii, mobilier, 
numărul participanţilor, metodele de lucru etc. În ceea ce priveşte mărimea grupului, nu 
există o mărime ideală (2, 3, 4, sau 5), aceasta depinde de obiective, vârsta elevilor, 
experienţa pe care o au cu lucrul în grup, materiale disponibile, timp. Pentru cele mai 
multe scopuri, este în general acceptabil un număr de 3-8 elevi/grup. Am observat că 
anumite mărimi ale grupurilor mici par să aibă proprietăţi deosebite, după cum urmează: 

Grupurile de 2 elevi: 
 tensiune şi emoţie mare; 
 tendinţa de a evita neînţelegerile; 
 schimb mare de informaţii; 
 potenţial ridicat de ajunge la impas şi instabilitate; 
 diferenţiere de rol, unul poate fi iniţiatorul activ, celălalt controlor pasiv.  
Grupurile de 3 elevi: 
 puterea majorităţii asupra minorităţii, de obicei cei doi fiind mai puternici decât 

cel de-al treilea membru, care e mai slab; 
 mult mai stabil, cu coaliţii schimbătoare. 
Grupuri pare versus grupuri impare: 
 mai multă neînţelegere în grupurile pare (4, 6, 8) decât în cele impare (3, 5, 7) 

datorită formarii subgrupurilor de mărime egală; 
 din punct de vedere al persoanelor implicate, se pare că cea mai satisfăcătoare 

mărime este cea de 5 membri; 
 uşurinţă de mişcare în cadrul grupului; 
 suficient de mare pentru stimulare, suficient de mic pentru participare şi 

recunoaştere personală.  
Compoziţia grupului este de asemenea importantă, mai precis gradul omogenităţii 

acestuia. Deşi este bine că sunt grupuri care lucrează bine împreună, cred că este 
important să se varieze compoziţia acestuia, astfel încât să fie cât mai heterogen posibil, 
din punct de vedere al genului, nivelului abilităţilor, etniei etc. Pot fi luate în considerare 
şi alte caracteristici cum sunt motivaţia, personalitatea şi abilităţile de comunicare . 

Un alt aspect important în alcătuirea grupurilor îl constituie dispunerea acestora în 
mediul fizic al clasei. În mod ideal, grupurile sunt dispuse în jurul unor mese rotunde, a 
căror dimensiune permite contactul apropiat între membrii grupului. Însă la clasă, cadrul 
didactic trebuie să opereze o serie de adaptări, spre exemplu, dacă dispune de mobilier 
modular, poate grupa 2 până la 4 măsuţe, faţă în faţă, iar dacă sala este dotată cu bănci, 
acestea pot să fie întoarse două câte două, cu pupitrele faţă în faţă. Trebuie să existe un 
spaţiu între grupuri, pentru a permite cadrului didactic şi elevilor să se deplaseze printre 
ele. Produsele elevilor pot fi depozitate în clasă într-un loc sigur, spre exemplu pe o 
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etajeră, pe rafturile unui dulap, expuse pe pereţii clasei, etc.  
În scopul amenajării adecvate a spaţiului pentru desfăşurarea activităţilor de grup, 

am ţinut seama de următoarele: 
1. Membrii unui grup de învăţare trebuie să stea faţă în faţă şi "umăr la umăr". 

Trebuie să fie aşezaţi suficient de aproape unul de altul pentru a folosi aceleaşi 
materiale, să menţină contact vizual, să poată vorbi fără să deranjeze celelalte 
grupuri, să schimbe materiale sau idei într-o atmosferă agreabilă. 

2. Toţi elevii să poată privi dascălul, când acesta este în faţa clasei, fără să se 
ridice de pe scaune sau să le fie foarte dificil. 

3. Grupurile să fie suficient de departe unul de celălalt, astfel încât să se evite 
intervenţiile elevilor dintr-un grup în activitatea altui grup şi să fie culoare de 
trecere între diferitele mese. Spaţiile de trecere trebuie să asigure circulaţia 
elevilor (a învăţătorului), pentru a-şi procura materiale sau pentru a avea acces 
la ceilalţi colegi sau la dascăl. 

4. Elevii să se poată muta uşor şi în linişte de la un grup la altul (este posibil ca în 
cadrul unei activităţi să se ceară acestora să se mute din grupuri de 3 sau 4 în 
perechi, apoi din nou în grupuri de 3 sau 4, ceea ce necesită ca aranjarea 
camerei să fie flexibilă). 

Înainte de începerea activităţii e bine să ne asigurăm că elevii au înţeles atât sarcina, 
cât şi scopul activităţii. Obiectivele urmărite şi modalităţile de evaluare trebuie explicate 
tuturor elevilor. Mai mult, elevii trebuie să înţeleagă că sunt responsabili pentru propria 
lor învăţare, pentru ceea ce învaţă colegii şi în cele din urmă pentru procesul de învăţare 
al întregii clase. Când elevii nu sunt familiarizaţi cu activitatea în grup, se poate elabora 
împreună cu ei o listă cu regulile de lucru în grup, spre exemplu, “Toţi spunem ce ştim 
unul celuilalt”, “Ascultăm părerile celorlalţi” etc. 

 
Metode de învăţare prin cooperare 
Spre exemplificare, voi prezenta mai jos câteva metode care facilitează învăţarea 

prin cooperare. Doresc să menţionez însă că există o varietate de astfel de metode, 
alegerea lor fiind influenţată de vârsta elevilor, nivelul abilităţilor acestora, obiectivele 
lecţiei etc. 

 
1. CERCUL INTERIOR – EXTERIOR   

 
Poate fi utilizat în evocarea cunoştinţelor elevilor, în aflarea părerilor despre un 

anumit subiect, în lecţii de recapitulare de evaluare ş.a.. 
Elevii sunt situaţi în două cercuri concentrice, cei din cercul interior cu faţa spre cei 

din cercul exterior şi invers. 
 Etape: 
 Comunicarea sarcinii de lucru: fiecare elev timp de un minut, va răspunde la 

întrebarea: Care sunt consecinţele / urmările…? Ce-ar fi dacă…? 
 Activitate individuală 
 Activitate în perechi. Elevii din exterior împărtăşesc celor din interior răspunsul 

lor (1 minut). Elevii din interior vor pune întrebări pentru clarificarea unor 
aspecte, dar nu vor spune propriile păreri. 

 Schimbarea rolurilor. Elevii din interior împărtăşesc celor din exterior propriile 
păreri, iar cei din exterior ascultă şi cer lămuriri.  

 Apoi cercurile se mişcă în sens invers şi se reia conversaţia. 
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 Avantajele acestei tehnici: mişcarea organizată în clasă, discuţia dintre colegi, 
ascultarea atentă a expunerii partenerului, formularea întrebărilor, evaluarea 
răspunsurilor, ş.a. 

 Exemple: 
a) ,,Ce-ar fi dacă ar fi mereu vară ( iarnă, zi sau noapte)?’’  
b) ,,Ce-ar fi dacă florile ar dispărea de pe planetă ? 
c) ,,Care sunt consecinţele poluării naturii ?” 
d) ,,Care meserie este mai importantă?’’ etc. 
 

 
2. LINIA  VALORILOR 

 
Este o tehnică prin care fiecare elev îşi exprimă o opinie faţă de o problemă şi 

situează această opinie în cadrul grupului. 
 Etape: 
 Comunicarea sarcinii de lucru. Textul ,,Prietenia”, situaţia-problemă: ,,Eşti 

apărătorul lui Gheorghiţă sau al lui Bogdan?”  
 Activitate frontală. Se imaginează o linie care uneşte pereţii clasei prin mijlocul 

ei (am folosit o sfoară, altădată cretă colorată). Elevii se aşează pe această linie 
în funcţie de decizia luată. Cei care sunt de partea lui Bogdan se aşează în partea 
stângă a liniei, înspre tablă, iar cei care sunt de partea lui Gheorghiţă se aşează în 
partea opusă. Indecişii se plasează la mijloc. 

 Activitate în grupuri. S-au format trei grupuri în funcţie de opţiune. În fiecare 
grup se discută argumentele pentru opţiunea aleasă, pentru ca apoi să fie 
prezentate colegilor.

 Activitate între grupuri. Un membru al fiecărui grup prezintă argumentele 
proprii echipei, pentru a-i convinge pe ceilalţi să-şi schimbe atitudinea. 

 
Astfel, apărătorii lui Bogdan au avut cele mai multe argumente: 

 Gheorghiţă i-a poruncit să-şi lase ghiozdanul şi să vină imediat pe terenul de 
sport. 

 Bogdan nu s-a supărat de tonul folosit de prietenul său. 
 Bogdan l-a chemat mai întâi să-şi facă împreună temele la matematică, 

fiindcă aveau evaluare a doua zi şi apoi să meargă la joacă. 
 Bogdan i-a vorbit frumos şi cinstit, dar Gheorghiţă i-a refuzat sfatul în mod 

nepoliticos. 
 Bogdan a vrut să-l ajute întrebându-l ce nu ştia. Gheorghiţă însă nu ştia 

nimic, nu ştia să rezolve problema. 
 Bogdan risca să nu-şi termine propria lucrare. 
 Gheorghiţă i-a cerut să facă ceva incorect. 
 El este îngrijorat şi îi pare rău de Gheorghiţă. 
 Bogdan a încercat să îi explice, dar a fost acuzat de lipsă de prietenie. 
 O discuţie ar fi clarificat totul, dar Gheorghiţă e vinovat pentru că l-a 

refuzat, aruncând toată vina pe colegul său. 
Apărătorii lui Gheorghiţă au găsit următoarele argumente: 

 Gheorghiţă l-a invitat pe Bogdan pe terenul de fotbal. 
 Lui Gheorghiţă nu-i plăcea să primească sfaturi, considerând că ştie ce are 

de făcut. 
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 Gheorghiţă i-a cerut să-l ajute, ,,să-i şoptească” la testul de evaluare. 
 El dorea ca Bogdan să-i dea rezolvarea problemei. 
 Gheorghiţă s-a supărat pentru că  prietenul său nu l-a ajutat când a avut 

nevoie. 
Indecişii, cei mai puţini la număr, au enumerat argumente în favoarea celor două 

personaje, considerând că sunt la fel de vinovaţi. 
 

Discuţia se finalizează într-un mod deschis fără ca dascălul să-şi exprime opinia.  
Am constatat că prin această formă de învăţare ( participarea şi interacţiunea în 

grup) se permite fiecărui elev să se formeze, astfel încât să îşi poată defini propriile valori 
şi să găsească modul prin care îşi poate clarifica propriile puncte de vedere. 

 
3. MASA ROTUNDĂ SIMULTANĂ 

 
Este o tehnică de învăţare prin cooperare, care implică trecerea din mână în mână a 

unei hârtii în cadrul unui grup de 3-4 elevi. Un membru al grupului notează o idee pe 
hârtie şi o dă mai departe vecinului din stânga/dreapta. Acesta scrie şi el o idee şi o dă 
următorului. Este bine ca fiecare participant să aibă un creion de altă culoare şi se plimbă 
doar hârtia. Astfel, fiecare este obligat să participe, iar învăţătorul observă contribuţia 
fiecăruia. 

 Etape 
 Comunicarea sarcinii. În grupuri de câte 4, se cere formularea unor enunţuri 

despre şcoală. Se subliniază importanţa respectării subiectului dat la titlu, 
scrierea cu culori diferite în cadrul grupului. 

 Activitate pe grupuri.  
 Activitate frontală. După epuizarea timpului alocat rezolvării sarcinii, un elev 

sau învăţătorul citeşte cu voce tare ce a scris fiecare grup pe foaie. Pentru 
completarea cunoştinţelor, pentru clarificarea unor aspecte, pentru corectarea 
greşelilor, am adresat elevilor întrebări ajutătoare deschise, de tipul: De ce 
credeţi că…? De ce ai scris că…? Ce te face să crezi că…? Au participat toţi 
elevii din grup?etc. Activitatea frontală se poate extinde cu realizarea  unei 
evaluări de către elevi, exprimând opinii despre munca grupului luat în discuţie. 
Rezultatele se pot consemna pe o fişă, iar elevii activi sunt recompensaţi. 

       Aplicând această metodă de lucru am observat că e agreată de copii, le sporeşte 
acestora imaginaţia, motivaţia şi stimulează spiritul competitiv şi capacitatea de a formula 
opinii juste, judecăţi de valoare. (Vezi materiale obţinute în urma aplicării metodei 
descrise, în portofoliu). 
 
 

4. HEXAGONUL 
Este o metodă de lucru ce se poate desfăşura individual, în perechi, în grup şi 

frontal. 
Elevii, cunoscând conţinutul subiectului, vor completa triunghiurile hexagonului cu 

răspunsuri corespunzătoare unor întrebări:Cum? Unde? Când? De ce? Care? Ce?sau 
altele. 

Se pretează în etape ale lecţiei precum diagnosticarea cunoştinţelor, asigurarea 
retenţiei şi transferului, evaluare. (Vezi materiale obţinute în urma aplicării metodei 
descrise, în portofoliu). 
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    Cum? 

 
                           Unde?       Când? 
 
 
 
                       De ce?             Care? 

 
 
            Ce? 
 

5. TURUL GALERIEI 
 

Această metodă presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate 
de grupul de elevi.  

Prin aplicarea ei se realizează interacţiunea directă între elevi (în grupul iniţial) şi 
indirectă cu ceilalţi colegi, prin intermediul produselor muncii acestora. Elevii sunt 
încurajaţi să îşi exprime propriile idei şi opinii, să le discute cu ceilalţi şi să găsească 
împreună soluţii la problemele analizate, cântărind alternativele.  

 Etape 
 Comunicarea sarcinii de lucru. Elevii grupaţi câte 3 sau 4 lucrează la o 

problemă, sarcină de învăţare, care se va materializa într-un produs (inventar de 
idei, diagramă, schemă, desen, grafice, etc). 

 Activitate  în grup. 
 Produsele muncii grupurilor se expun pe pereţii clasei, care devin astfel o 

adevărată galerie expoziţională. 
 Analiza produselor. Fiecare grup va trece, pe rând, prin faţa produselor expuse 

pentru a examina şi discuta rezultatele colegilor. Ei pot face comentarii, 
observaţii pe materialele expuse. 

 Grupurile îşi reexaminează propriile produse şi citesc comentariile celorlalte 
grupuri şi, dacă este cazul, discută observaţiile colegilor pe propriul produs. În 
final se comentează împreună cu dascălul rezultatul activităţii. 

Folosind ,,Turul galeriei”şi învăţând prin cooperare se dezvoltă capacităţile 
intelectuale ale elevilor: de a gândi, de a comunica eficient, de a înţelege, de a fi creative 
etc. Am folosit această metodă la clasa a III-a ,,Grupul din care facem parte”, clasa a IV-a 
,,Adjectivul”, ,,Comunitatea locală”, dar şi la clasa I, unde comentariile şi observaţiile 
sunt prezentate oral. (Vezi materiale obţinute în urma aplicării metodei descrise, în 
portofoliu). 
 

În concluzie, consider că tehnicile învăţării prin cooperare: 
 promovează învăţarea elevilor şi realizările şcolare cresc;  
 cresc capacitatea de reţinere a elevilor;  
 măresc satisfacţia elevilor în legătură cu experienţa lor de învăţare  
 ajută elevii să-şi dezvolte abilităţile de comunicare orală; 
 ajută la dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor;  
 promovează stima de sine a elevilor;  
 ajută la promovarea relaţiilor pozitive dintre rase 
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Acest tip de învăţare are o serie de avantaje:  
 Performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită; 
 Raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai aprofundată şi 

gândire critică; 
 Concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament indisciplinat mai redus; 
 Motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare; 
 Capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt; 
 Relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacităţi 

intelectuale, clasă socială sau deficienţe fizice; 
 Sănătate psihologică sporită, adaptare, senzaţie de bine; 
 Încredere în sine bazată pe acceptarea de sine; 
 Competenţe sociale sporite; 
 Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, de învăţătură şi şcoală; 
 Atitudine pozitivă faţă de profesori, directori şi alte persoane din şcoală. 

 
Trebuie să găsim şi să aplicăm strategii de lucru menite să mărească 

responsabilitatea individuală şi colectivă a elevilor faţă de formarea şi autoformarea 
personalităţii. Învăţarea prin cooperare mobilizează energiile elevului şi-l determină să 
urmărească cu interes şi curiozitate demersul didactic, îl îndeamnă să îşi pună în joc 
imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria, etc. 

Pentru înlăturarea şablonismului, improvizaţiei selectăm metode de lucru în raport 
cu toate elementele implicate în procesul didactic. Eficienţa folosirii lor este condiţionată 
de măiestria didactică a învăţătorului, de spiritul său liber, novator. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL  
„ŞI EU CRESC SĂNĂTOS!” 

 
 

Prof. înv. primar Elena Ţarălungă  
Grupul Şcolar „Ovid Caledoniu” Tecuci 

 
 
Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă de la vârste mici, deoarece în prima perioadă a 

vieţii se dobândesc obiceiuri relevante pentru activităţile ulterioare. Un rol deosebit de important 
în acest sens îi revine şcolii, unde copiii trebuie familiarizaţi cu reguli igienice care previn 
îmbolnăvirile şi care contribuie la întărirea organismului şi la dezvoltarea fizică armonioasă. Prin 
autoritatea sa, şcoala trebuie sa-i înveţe pe elevi cum să trăiască frumos, şi sănătos, cum să se 
poarte în natură, deoarece menţinerea şi întărirea sănătăţii constituie condiţii pentru participarea 
efectivă a elevilor la activităţile şcolare. Primele reguli igienice pe care şcoala şi familia îi învaţă 
pe copii sunt: 

- spălarea pe mâini în mod repetat; 
- curăţarea şi tăierea unghiilor; 
- păstrarea îmbrăcămintei şi încălţămintei curate; 
- folosirea corectă a periuţei de dinţi; 
- menţinerea curăţeniei în încăperile de acasă şi de la şcoală.  
Lansarea proiectului,, Şi eu cresc sănătos” iniţiat la începutul anului şcolar, a însemnat 

pentru elevii clasei I de la Grupul Şcolar,,Ovid Caledoniu”, debutul conştientizării importanţei 
unei alimentaţii sănătoase pentru o dezvoltare armonioasă.  

Împreună, învăţător – devenit un prieten în acest demers- şi elevi, am parcurs un drum la 
capătul căruia, în dreptul rubricii,, Am aflat”, din tabelul,, Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat”, au 
fost scrise foarte multe lucruri noi însuşite de elevi. Elevii au descoperit regulile unei alimentaţii 
sănătoase ce au devenit reguli foarte bine ştiute şi respectate de către aceştia. 

Activităţile propuse şi desfăşurate au constituit tot atâtea prilejuri de bucurie, competiţie, 
joacă şi voie bună:  

1. „Şi eu cresc sănătos!”- activitatea de lansare a proiectului, de identificare a 
informaţiilor pe care le au deja elevii despre ceea ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă, despre 
modul de petrecere a timpului liber, identificare realizată prin aplicarea unor chestionare atât 
pentru elevi, cât şi pentru părinţi. 

2 „Ce, cât, când şi cum mâncăm” - întâlnire cu specialişti în domeniu. Asistentul medical 
prezintă elevilor Piramida alimentelor, precum şi importanţa consumării fructelor şi legumelor. 
Elevii vorbesc despre ceea ce obişnuiesc ei să mănânce, alcătuiesc un meniu pentru micul dejun/ 
dejun/ cină, pun întrebări şi recită poezii în care este vorba despre vitamine, E-uri etc. 

3. „Atelierele nutriţiei” – observarea şi evaluarea calităţii produselor alimentare prin 
citirea informaţiilor de pe etichetele produselor; prepararea unor alimente sănătoase împreună cu 
părinţii. Elevii au fost rugaţi să prezinte in această activitate produsul cel mai des cumpărat de ei 
şi să motiveze alegerea făcută. Apoi sunt analizate etichetele si se stabileşte importanţa pe care o 
au datele înscrise pe aceste etichete: data expirării produsului, sursa de provenienţă, preţul, 
ingredientele folosite la prepararea produsului codul de bare etc. Elevii identifică pe etichetă data 
expirării şi celelalte elemente ale etichetei. Discuţiile despre ingredientele folosite conduc la 
ideea că trebuie să fim foarte atenţi atunci când cumpărăm un produs alimentar şi nu numai. 
Dintre produsele prezentate de elevi se selectează cele care sunt recomandate copiilor şi se 
motivează alegerea, precum şi cele care nu sunt recomandate. 

4. „ABC-ul sănătăţii” este cea de-a patra activitate din proiect, activitate în care 
creativitatea elevilor,,şi-a spus cuvântul” în realizarea unor afişe, desene, postere despre 
alimentaţia sănătoasă, cu îndemnuri, argumente, efecte ale unei alimentaţii necorespunzătoare. 
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Cu aceste produse, la sfârşitul activităţii s-a realizat o expoziţie, expoziţie care a fost admirată şi 
de elevii altor clase din şcoala noastră. 

5. „Curăţenia – mama sănătăţii” – pentru a creşte sănătoşi, copiii trebuie să trăiască într-
un mediu sănătos. Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În 

plus, comportamentele şi convingerile 
formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă 
sunt cele care se păstrează cel mai bine toată 
viaţa. Adevărata educaţie ecologică îşi va 
atinge scopul numai atunci când elevii – 
cetăţenii de mâine- vor fi convinşi de 
necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni 
factori activi în acţÎunea de conciliere a 
omului cu natura. Conştientizând frumuseţea 
mediului local, promovând pitorescul zonei în 
care locuiesc, copiii vor înţelege utilitatea 
acţiunilor ecologice. 

Ei au mers în parcul „1 Mai” din 
apropierea şcolii,,,înarmaţi” cu saci menajeri 
şi mănuşi, pentru a efectua o acţiune de 
ecologizare. Bucuroşi, nerăbdători să ajute 
natura, elevii clasei I au demonstrat că 

sunt,,prietenii naturii”, apoi au petrecut un timp admirând frumuseţile întâlnite aici.  
6. „Mişcare şi voie bună împreună cu părinţii” - împreună cu părinţii, elevii clasei I au 

mers şi au realizat activităţi sportive, concursuri, ştafete în Insula Cercetaşilor, întărind ideea de 
foarte mult ştiută,, Mens san in corpore sano”. 

Toate aceste activităţi - având ca scop realizarea unei educaţii pentru sănătate printr-o 
alimentaţie corectă, prin respectarea regulilor de igienă personală şi de grup, pentru a forma o 
atitudine corectă şi responsabilă - s-au desfăşurat în şcoală sau în zonele din apropiere, unele sub 
formă de joc, altele sub formă de întreceri, de concursuri. S-au realizat postere, afişe, desene – 
totul într-o atmosferă de voie bună, de prietenie.  

Metodele folosite pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost unele moderne care au 
permis implicarea tuturor elevilor, participarea lor la activităţi în funcţie de stilurile de învăţare, 
astfel încât parcurgerea tuturor acestor activităţi au adus un plus de informaţii, un plus de valoare 
care, cu siguranţă vor contribui la o dezvoltare armonioasă a copiilor. 
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DIMENSIUNEA PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI PSIHOSOCIALĂ A 
EDUCAŢIEI INCLUZIVE 

 

Profesor Adriana-Cristina Rădoi 
Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”, Tg-Jiu 

 
 

 „Educaţiei îi revine sarcina de a forma la copii deprinderi de bună purtare.” 
John Locke 

 
Educaţia incluzivă presupune, în primul rând, recunoaşterea dreptului fiecărui copil la 

educaţie, şi apoi înţelegerea diferenţelor de adaptare şi învăţare, specifice fiecărui copil în parte, 
ca fiind naturale. 

Observaţiile la nivel de clasă confirmă faptul că nu toţi copiii pot face faţă în mod susţinut 
şi performant cerinţelor şcolare, dar că, în acelaşi timp, folosind metodele potrivite de predare – 
învăţare – evaluare şi respectând ritmul propriu al fiecărui copil, toţi elevii pot înregistra 
progrese şcolare, uneori acestea fiind remarcabile faţă de aşteptările iniţiale. 

Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe dezvoltarea de activităţi 
care comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea identităţii culturale a fiecărui copil 
în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predare – învăţare – evaluare 
la nivelul fiecărui copil.  

În acelaşi timp, programele de sprijin şi remediere şcolară, utilizarea posibilităţilor oferite 
de curriculum-ul la decizia şcolii şi implicarea părinţilor în diverse activităţi extracurriculare 
organizate la nivelul unităţii de învăţământ reprezintă tot atâţia paşi către succesul şcolar al 
fiecărui copil. 

Desigur, procesul de transformare a şcolii tradiţionale într-una incluzivă cere timp şi 
tehnici noi de abordare din partea fiecărui profesor. Obiectivele educaţiei incluzive vizează 
combaterea neparticipării şcolare, ca şi a abandonului şi eşecului şcolar, prin demersuri care 
depăşesc barierele impuse de dificultăţile de ordin material, personal, familial sau social cu care 
se confruntă copiii. În acelaşi timp, educaţia incluzivă vizează asigurarea unor condiţii optime de 
învăţare care să ofere tuturor şansa unui start egal în viaţă din punct de vedere educaţional. 

Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii incluzive, prin aplicarea 
căruia aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective, de 
ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea şi valorizarea 
diferenţelor socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea bogăţiei şi a 
diversităţii experienţei educative care rezultă din aceste diferenţe. 

Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o 
şcoală care abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, 
o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al 
incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit 
mediu şi la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi. 

„Din păcate realitatea nu este întotdeauna la nivelul idealului. Există multe practici care 
generează disconfort în rândul elevilor, părinţilor ş iuneori chiar şi al cadrelor didactice. Iar la 
nivelul şcolilor s-au încetăţenit o serie de practici care exclud anumite categorii de copii de la 
beneficiile educaţiei. De exemplu, în şcoala românească s-a dezvoltat o adevărată tradiţie care 
constă în a valoriza doar copiii cu rezultate deosebite la învăţătură;mai mult, cred că şcoala 
românească şi-a ridicat ştacheta foarte sus – ceea ce nu este deloc rău, problema e că nu-i sprijină 
pe copii să atingă această ştachetă. 
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Desigur, există şi şcoli unde lucrurile nu se întâmplă astfel, dar de cele mai multe ori, 
sprijinul oferit copiilor nu este pe măsura nevoilor acestora. Cu alte cuvinte, politica şcolii 
româneşti este oarecum ,,Aceasta e ştacheta,sari!”. Dar ce face şcoala pentru a-l ajuta pe elev să 
sară? Ce facem pentru cei care au dificultăţi în a atinge ştacheta? 

Tendinţa de a ignora copilul care are un ritm de învăţare mai lent e un fenomen foarte 
răspândit, şi nu se ţine cont că acel copil nu are neapărat un nivel scăzut de inteligenţă, ci pur şi 
simplu un alt ritm de învăţare. Copiii care provin, de exemplu, din învăţământul special şi au fost 
integraţi în şcolile de masă trebuie să facă faţă aceloraşi standarde ca şi ceilalţi copii, şi astfel se 
confruntă cu fenomene de excludere sau de ignorare. 

Predăm la nivelul copiilor excepţionali, al olimpicilor, restul nu ne interesează. Din păcate, 
există şi excluderi bazate pe criterii etnice, nu multe, dar cu atât mai flagrante. Desigur, sunt şi 
şcoli în care situaţia este echilibrată, dar fenomenul despre care vorbeam e deosebit de răspândit.  

Cu cât şcoala este mai departe de idealul şcolii incluzive, cu atât mai mare este nevoia de 
intervenţie. E vorba despre comunităţi în care apar probleme lingvistice,în sensul în care elevii 
vorbesc acasă altă limbă decât româna, fapt valabil pentru toate minorităţile. Însă cei care au 
nevoie urgent de sprijin sunt membrii minorităţii rome, pentru că, dacă celelalte minorităţi au 
învăţământ în limba maternă, romii au o singură şcoală în toată ţara unde se face predare în 
limba romani. În rest,ei se adaptează învăţământului în limba română, şi trebuie să spun că sunt 
foarte doritori să facă acest lucru, însă un copil care nu înţelege limba în care i se predă nu poate 
performa la şcoală. Acest tip de comunitate trebuie sprijinită. 

În altă ordine de idei, participarea la învăţământul preşcolar este o precondiţie a succesului 
şcolar, iar copiii care nu participă nici măcar la grupa pregătitoare încep şcoala cu un handicap 
evident, cu atât mai mult cu cât aceşti copii nu pot beneficia acasă de sprijinul părinţilor – este 
cazul comunităţilor sărace de romi, unde părinţii au un grad de educaţie foarte scăzut. Din 
această cauză decalajul existent la început se accentuează pe parcurs, iar trecerea în clasa a 
cincea devine un moment foarte dificil, în care începe să se manifeste abandonul şcolar. 

O şcoală incluzivă este utilă tuturor. Acest proiect se adresează unui număr limitat de şcoli, 
şi le-am vizat pe acelea care au cele mai mari probleme. Însă ideea de incluzivitate ar trebui să se 
manifeste în toate şcolile, peste tot există copii care sunt ,,puşi la colţ” de colegi şi de profesori 
pentru că nu reuşesc să performeze, fără ca şcoala să le ofere acestor copii sprijin diferenţiat. În 
toate şcolile există cadre didactice care nu acceptă că părinţii au un cuvânt de spus în şcoală, ceea 
ce este complet fals, părinţii trebuie consultaţi şi priviţi ca parteneri ai şcolii.  
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CURRICULUM PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ 
DE LA CARTEA TIPĂRITĂ ... LA E-BOOK 

VIAŢA PRIN LECTURĂ 
 
 

Profesor Mariana Carmen Ilică  
Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea, judeţul Suceava 

 
 
 
DENUMIREA OPŢIONALULUI: De la cartea tipărită ...la e-book. Viaţa prin 
lectură.  
TIPUL DE OPŢIONAL: Opţional ca disciplină nouă 
DURATA OPŢIONALULUI: 2 ani 
CLASA / GRUPUL ŢINTĂ: clasa a V-a, a VI-a 
PROPUNĂTOR: prof. ILICĂ MARIANA CARMEN 
AN ŞCOLAR: 2012-2013, 2013-2014 
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 
1. ARGUMENT 
 

Într-o lume în care mijloacele tehnologice au înlocuit aproape în întregime 
scrisul de mână sau în care ziarele electronice, online presează pe umerii presei 
imprimate pe hârtie, se ridică şi întrebarea tot mai des formulată, dacă industria cărţii 
tipărite va supravieţui în faţa paginilor stocate pe dispozitive electronice de genul iPad 
sau Kindle. 

Atât aşa-numitele „e-book-uri”, cărţile în format electronic, cât şi volumele 
tipărite pe hârtie pot fi răsfoite cu buricele degetelor. Ambele sunt redactate într-un 
procesor de text instalat pe computer, iar la prima vedere, singura diferenţă dintre ele 
o constituie suportul de stocare. 

Lucrurile nu sunt însă atât de simple, dovadă fiind studiile din ce în ce mai 
numeroase ce încearcă să traseze avantaje şi dezavantaje între cele două formate de 
carte, dincolo de impersonalitatea imaculată a paginilor stocate virtual şi de stimulii 
tactili şi afectivi asociaţi paginilor „în carne şi oase”, scorojite cu timpul. 

Putem vorbi pro şi contra. Astfel, în ceea ce priveşte tradiţionalele cărţi 
tipărite, acestea sunt uşor de obţinut (librăriile fiind amplasate peste tot), sunt 
portabile, nu deranjează atât de mult ochii şi sunt şi ieftine. În plus, nu necesită 
energie electrică pentru a funcţiona. Pe de altă parte, însă, pot deveni greoaie când 
cari cu tine două sau trei bucăţi, au nevoie de o sursă de lumină pentru a fi citite, iar 
dacă îţi scrii notiţe pe ele poţi fi sigur că acestea nu vor dispărea niciodată (chiar şi 
urmele de creion rămân vizibile). 

Cât priveşte e-book-urile, sunt uşor de citit – majoritatea e-reader-elor oferă 
funcţii de zoom sau de redimensionare a literelor –, sunt portabile şi poţi căra cu tine 
mai multe deodată, se spune ca sunt mai eco-friendly pentru că nu e nevoie să omori 
copaci în procesul de producţie, le poţi împânzi cu notiţe care nu sunt permanente, iar 
condiţiile de lumină sunt irelevante. Problema e că necesită un dispozitiv de stocare 
de câteva sute de dolari şi energie electrică, obosesc mai mult ochii şi sunt mai 
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voluminoase decât cărţile „tradiţionale”, plus că se pot confrunta şi cu defecţiuni de 
software. 

Dincolo de aceste avantaje şi dezavantaje prezentate fugar, există şi argumente 
de natură etică şi comercială.  

Piaţa de carte din România se dezvoltă de ceva vreme nu doar prin creşterea 
tirajelor, prin apariţia unor edituri noi, ci şi prin diversificarea suporturilor pe care 
apar textele. Societatea Culturala Noesis a scos e-book-uri şi cărţi electronice, pdf pot 
fi descărcate gratuit de pe site-urile unor edituri, de exemplu Polirom sau 
EuroLiteratur, o iniţiativă care se serveşte de suport electronic pentru a stoca şi afişa 
un text.  

Play & read nu este o invenţie tocmai recentă… Probabil ca primele audio-
book-uri au fost performate în mediul rural; şi aici mă gândesc la poveştile care erau 
transportate din generaţie în generaţie prin transmiterea de la cei bătrâni la cei tineri. 
Oricum, dacă în trecut metoda povestirii prin viu grai era singura opţiune de redare-
multiplicare a unui text, astăzi varianta audio este o opţiune dintre multe: cartea poate 
fi tipărită pe hârtie, scrisă pe cd (e-book sau carte electronică), audio-book. Am înţeles 
că opţiunea pentru audio-book aparţine mai ales celor care nu au timpul necesar 
izolării din cotidian pentru lectură. Astfel, o carte audio poate să acompanieze alte 
activităţi/situaţii cotidiene: pauze de relaxare, şofatul etc.  

Editura care decide convertirea unui text în audio-book face o alegere extrem 
de importantă pentru rezultatul final al lecturii. Fie că se optează între vocea autorului 
însuşi, fie că un actor este performerul textului, vocea face să se piardă din mesajele 
ascunse în text – auzit, nu văzut – şi, mai mult, cu toată neutralitatea dorită, există 
riscul accentuării unor fraze/cuvinte izolate care astfel vor căpăta o importanţă 
nedorită...  

Cred, totuşi,  că audio-book-ul reprezintă o alternativă la lectură şi trebuie 
completat pentru a avea o imagine clară asupra textului şi de cartea pe hârtie.  

Ascult audio-book-ul, însă citesc şi cartea, la un moment dat, iar experienţele 
lecturii vor fi complementare... 
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PROGRAMA 
 
2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii 
de comunicare  

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române 
în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată  

3. Receptarea  mesajului scris, din texte literare 
şi nonliterare, în scopuri diverse  

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române 
în producerea de mesaje scrise, în diferite 
contexte de realizare, cu scopuri diverse 

Competeneţe specifice disciplinei limba şi literatura română 
• - identificarea diferitelor tipuri de concepte operaţionale;  
• - analiza şi compararea diferitelor specii literare ( pe genuri );  
• - identificarea instanţelor comunicării;  
• - recunoaşterea şi analiza principalelor componente de ordin structural şi 

compoziţional;  
• - identificarea particularităţilor specifice limbajului. 

 
 

Competeneţe specifice disciplinei limba şi literatura română dezvoltate 
prin utilizarea TIC: 

 
1. Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare utilizând aplicaţii de navigare 

web; 
2. Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral/scris accesat utilizând 

aplicaţii de navigare web; 
3. Sesizarea corectitudinii unui mesaj oral sau scris accesat utilizând aplicaţii de 

navigare web 
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise 

utilizând procesoare de texte; 
 
VALORI ŞI ATITUDINI 
Asumarea învăţării pe parcursul întregii vieţi ca expresie a dezvoltării durabile 
 
 
 
3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
- discuţii şi dezbateri având ca temă subiectele din lista de conţinuturi; 
- studiul individual şi pe grupe; 
- lectura cărţii tipărite, lectură e-book;  



49

- realizarea unor materiale foto, video şi audio; 
- utilizarea jurnalului de lectură, a proiectului şi a portofoliului;  
- punerea în scenă a unor secvenţe dintr-o piesă de teatru; 
- vizionarea unor spectacole, urmată de discuţii tematice; 
- căutarea de informaţii pe Internet. 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE 
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral/scris accesat utilizând aplicaţii 
de navigare web; 
 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate
1.2 identificarea informaţiilor e-
senţiale dintr-un mesaj oral, în 
scopul înţelegerii sensului global al 
acestuia 

- idee principală, idee secundară; 
mesaje orale diverse (înregistrări audio sau 
video cu basme, schiţe; reclame transmise la 
radio şi televiziune, monologuri, dialoguri 
etc.); 

1.2 identificarea secvenţelor de 
dialog, de naraţiune şi de descriere 
dintr-un mesaj oral, în scopul 
înţelegerii modului de structurare a 
acestora 

- structura secvenţelor descriptive, narative şi 
dialogate 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale 
în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 
Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare utilizând aplicaţii de navigare web; 
 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate
2.1 înlănţuirea clară a ideilor într-un 
mesaj oral 

- formularea ideilor principale şi a celor 
secundare dintr-un text citit/ascultat;  

- expunere orală – individual sau în grup – a 
unui plan simplu şi/sau a unui plan dezvoltat 
de idei, pornind de la o temă dată; 

- formularea unor aprecieri personale referitoare 
la mesajele ascultate/ textele studiate; 
- fişe de lucru; 

2.2 selectarea elementelor de lexic 
adecvate situaţiilor de comunicare 

- stabilirea ideilor în jurul cărora se 
organizează o temă dată (idee principală, 
idee secundară); 

2.3 adaptarea vorbirii la parteneri şi 
la situaţia de comunicare/ situaţii de 
comunicare diverse 
 

- prezentarea succintă a unor texte literare sau 
nonliterare;  

- exprimarea unor puncte de vedere şi 
justificarea acestora în funcţie de context; 

- dialoguri simple pe diverse teme de interes 
pentru elevi 



50

 
3. Receptarea  mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 
Sesizarea corectitudinii unui mesaj oral sau scris accesat utilizând aplicaţii de 
navigare web 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate
3.1 identificarea ideilor principale 
după citirea globală a unui text 

 -  raportul dintre realitate şi literatură 

3.2 recunoaşterea modurilor de 
expunere utilizate într-un text 
narativ 

- întrebările specifice abordării textelor 
narative: „ce“ se povesteşte (ce se întâmplă, 
care este acţiunea relatată), „cine” ia parte la 
acţiune (personajele, trăsături fizice şi morale 
ale personajelor), „cine“ povesteşte 
(naratorul); 

3.3 Folosirea unor tehnici/ strategii 
de lucru cu textul/ cartea 

- cartea – obiect cultural: titlul, autorul, tabla 
de materii; elementele componente ale 
paginii de carte; volumul;  

- biblioteca; 
- citirea corectă şi fluentă a unui text cunoscut 

în faţa unui auditoriu divers; valorificarea 
elementelor nonverbale în interpretarea unor 
texte studiate;  

- note de lectură 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, 
în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse 
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise utilizând 
procesoare de texte; 
 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate 
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o 
anumită temă, urmărind un plan 

- aprecieri personale referitoare la 
anumite secvenţe ale textelor studiate 
(moduri de expunere, figuri de stil) sau 
la personaje; 

- compuneri după un suport visual 
4.2 redactarea unor texte imaginative şi 
reflexive în scopuri şi în contexte variate 

- scriere imaginativă (continuarea unor 
texte, schimbarea finalului, a 
perspectivei din care se povesteşte etc.); 

- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi 
întâmplări, scrierea pe marginea 
textelor citite);  

- autoevaluare a propriilor texte redactare 
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4. Conţinuturi 
Clasa a V-a 
Lectura 
1.1. Cartea tipărită. E-bookul. 
1.2. Teoria literară 

1.2.1. Raportul dintre realitate şi literatură. 
1.2.2. Textul şi opera. Opera literară. 

1.2.3. Structura operei literare. Textul în proză. Ce se povesteşte: naraţiunea; 
cine participă la acţiune: personajul (portretul fizic şi portretul moral al 
personajului); cine povesteşte: naratorul. Modurile de expunere: 
naraţiunea, descrierea, dialogul.  

1.3. Textul 
1.3.1. Texte literare suport: 

Marin Sorescu: ,,Unde fugim de acasă?” 
Jean Bart ,,Jurnal de bord” 
T. O. Bobe ,,Darul lui Moş Crăciun” 
Mircea Cărtărescu ,,Enciclopedia Zmeilor” 
Zink Rui ,,Cititorul din peşteră” 
Robert Louis Stewenson ,,Comoara din insulă” 
Dare Wright ,,Un cadou de la păpuşa singuratică” 

 
Clasa a VI-a 
APLICAŢIA 1 

Brainstormingul, Turul galeriei, Wallwisher 
Se creează un cont pe platforma wallwisher. Utilizând facilităţile platformei, se 
realizează un ,perete” al clasei cu mesaje ale elevilor despre cartea tipărită şi e-book, 
ca urmare a lecturilor realizate. 
 
APLICAŢIA 2  
Mozaicul şi Glogster 
Se creează un cont pe platforma Gloogster. Elevii vor realiza câte un poster pentru 
caracterizarea personajelor dintr-una din cărţile citite. Se permite elevilor implicaţi să 
îşi aşeze fiecare câte un mesaj (citat, opinie), astfel încât portretul realizat să fie un 
,,mozaic” al ideilor găsite. 
 
 
 
 
APLICAŢIA 3 
Pe platforma Prezi: 
GRUPA 1:  
- creaţi o Campanie de promovare a cărţilor digitale. Lansaţi invitaţii pentru 

vizualizare şi comentarii asupra acesteia.  
GRUPA 1:  
- creaţi un suport pentru tema Itinerarii literare, proiect de documentare despre 

viaţa şi opera scriitorilor, prin vizite la case memoriale. Lansaţi invitaţii pentru 
vizualizare şi completare cu fotografii/text 
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Sugestii metodologice 

a) Resurse procedurale:  
Tehnici de învăţare 
 Analiză 
 Problematizare 
 Algoritmizare 
 Dezbatere moderată de profesor 
 Explicaţia 
 Investigaţia 
 Utilizarea TIC 
 Învăţarea prin cooperare: dezvoltarea deprinderilor de lucru în grup, 

comunicarea orală şi scrisă,  argumentarea  părerilor personale 
 Secvenţele de lucru efectiv sunt intercalate cu secvenţe de discutare, 

comentare, sistematizare a conţinutului noţional  
Evaluarea 
 Se va urmări asigurarea unui nivel corespunzător de cunoştinţe 

pentru tratarea temelor (teste, întrebări, chestionare) 
 Se vor folosi modalităţi de evaluare alternative (referate, proiecte, 

postere) 
 Se va urmări dezvoltarea competenţelor de comunicare, prezentare, 

argumentare, lucru în echipă, autoevaluare 
b) Resurse materiale:  

 CD-ROM 
 Soft educaţional 
 Cărţi indicate în bibliografie 

Activităţile de învăţare şi evaluare vor urmări dezvoltarea competenţelor, 
îmbunătăţirea tehnicilor de învăţare şi încurajarea performanţelor personale ale 
elevilor. 
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PLANIFICARE ANUALĂ 
 
Nr. 
crt. 

Conţinuturi C.S. Nr. ore Săptămăna 

1.  Cartea tipărită. E-
bookul. 

 

1 
3 

 
2. 

 
I, II,  

2.  Marin Sorescu: ,,Unde 
fugim de acasă?” 
 

2 
4 

4 III, IV, V, VI,  

3.  Jean Bart ,,Jurnal de bord” 
 

2 
4 

4 VII, VIII, IX, X 

4.  T. O. Bobe ,,Darul lui Moş 
Crăciun” 
 

2 
4 

4 XI; XII; XII 

5.  Mircea Cărtărescu 
,,Enciclopedia Zmeilor” 
 

4 
2 

5 I, II, III, IV, V 

6.  Zink Rui ,,Cititorul din 
peşteră” 
 

4 
2 

5 VI, VII, VIII, IX, 
X 

7.  Robert Louis Stewenson 
,,Comoara din insulă” 
 

4 
2 

5 XI, XII, XIII, 
XIV, XV 

8.  Dare Wright ,,Un cadou de 
la păpuşa singuratică” 
 

4 
2 

5 XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX 
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METODA STARBURSTING LA ORA DE DIRIGENŢIE 
 
 

Prof. matematică  Violeta Ana Paruş  
UPJ Şcoala gimnazială nr. 1 Tărian,  jud Bihor 

 
 
Mă feresc de fiecare dată să compar metodele didactice tradiţionale cu cele moderne, însă 

pot spune că oricare din ele folosite la momentul oportun pot aduce numai beneficii elevilor dar 
folosite în momente neprielnice pot să blocheze canalul de transmitere a informaţiilor de la 
profesor spre elev. Pentru că în jurul nostru se produc atât de multe schimbări şi atât elevii cât şi 
părinţii ne cer să utilizăm metode noi, mijloace noi cu care să-i atragem şi să-i implicăm pe elevi 
mai mult, vreau să vă prezint un mod de desfăşurare a orei de dirigenţie care are ca temă 
Prevenirea comportamentului agresiv şi în care se foloseşte o metodă modernă, activ 
participativă.

Metoda aleasă este starbursting (explozie stelară). 
Voi descrie întâi pe scurt metoda: 
 Similară metodei brainstorming-ului, starbursting este o metodă relativ mai nouă de 

dezvoltare a creativităţii care-şi începe demersurile de explorare, căutare şi diseminare din 
centrul conceptului spre în afară, asemeni unei explozii solare, cu întrebări din aproape în 
aproape. Prin utilizarea acestei metode se urmăreşte obţinerea a cât mai multor întrebări şi 
implicit a cât mai multor conexiuni între concepte, stimularea creativităţii individuale şi de grup. 

 Etape: 
• Propunerea temei; 
• Organizarea colectivului în grupuri preferenţiale pentru realizarea unei activităţi 

eficiente şi a unui feed-back pozitiv, cinci grupuri care răspund la întrebările 
Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Cum ?, Pe cine ?, Când?, etc. (care se potrivesc); 

• Comunicarea rezultatelor activităţii în grup; 
• Evidenţierea celor mai inspirate întrebări şi aprecierea activităţi desfăşurate de grup. 

Această metodă o folosesc ajutându-mă de Tabla Smart pentru că pot trece uşor de la o 
etapă la alta. 

 
Avantajele acestei  metode: 

- uşor de realizat fără să necesite lămuriri prea multe şi fără a implica costuri suplimentare; 
- este atat o sursă de noi descoperiri, precum si o modalitate de relaxare care ţine la distanţă 
inhibiţiile; 
- potrivită oricărei vârste şi unei palete largi de domenii; 
- stimulează creativitatea prin conexiunile dintre problema principală şi ideile legate de aceasta; 
- realizează asociaţii de idei noi şi legături diverse; 
- facilitează legăturile inter şi transdisciplinare; 
- presupune participarea întregii clase. 
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Pe prima pagină este pregătită prima stea: 
        

 
 
 
 
                                                                                                
                                                                     
 
                                                                   AGRESIVITATEA 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                              

                                           

                                                       AGRESIVITATEA 

                                                                 în şcoală 

 

 

 

 

Aceasta este este doar o parte din explozia noastră stelară, din fiecare vârf al temei 
principale s-a format câte o stea, care la rândul ei a generat altă stea, aşa că 50 de minute au fost 
insuficiente pentru a consuma în totalitate subiectul. 

 
 
 

Bibliografie : Critical Thinking, Second Edition, by Gary R.Kirby and Jeffery 
R.Goodpaster.Copyright ©1999 by Prentice-Hall, Inc., an imprint of Pearson Education, Inc 

http://www.brighthubpm.com/project-planning/123141-effectively-using-starbursting-in-the-
project-initiation-phase/ 

                                                

CUM  prevenim un 
comportament agresiv? 

CINE  se comportă 
agresiv? 

CE înseamnă agresivitate? UNDE  întâlnim comportament  agresiv?   
 R: la şcoală. 

DE CE se comportă agresiv? 

CUM se manifestă elevii 
agresivi? CE putem face ca şi colegi să 

oprim acest  comportament? 

CINE  este responsabil pentru 
agresivitatea elevilor? 

DE UNDE  au învăţat să se 
comporte elevii nepoliticos? 
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ŞCOALA ROMÂNEASCĂ   
REPERE NAŢIONALE ŞI EUROPENE 

 
Profesor Geo Galetaru  

Școala Gimnaziala Dudeștii-Noi, jud. Timiș 
 

Ce sunt metodele de „învăţare”? Care este suportul lor, temelia (solidă şi 
verificată) care să le asigure eficienţa? Şi ce este, la urma urmei, „învăţarea” însăşi? 
Dar, oare, îşi mai au rostul asemenea întrebări, de vreme ce tentativa  „deconspirării” 
realităţii ce stă în spatele lor echivalează, din ce în ce mai mult, cu o iluzie 
neîmpărtăşită? 

Didactica modernă îşi fixează finalităţi rapide şi sigure. Ea nu are timp să 
descifreze (să devoaleze) apetituri pentru explorări conceptuale sau metodologice, 
chiar dacă, prin definiţie, acestea constituie substanţa şi scopul unui domeniu familiar. 
Educatorii secolului XXI sunt impulsionaţi, printr-o mecanică infailibilă a progresului 
social, spre ţinte imediate, situate în zona pragmatismului. Există un prozaism 
indiscutabil în aventura educaţională a viitorului. Rigoarea cunoaşterii exclude tot mai 
des inocenţa şi sentimentalismul unor metode „frumoase”. Astfel încât, nostalgiei 
simplificatoare a spectacolului informaţional îi va lua locul hiper-specializarea, acest 
fetiş obligatoriu al modernităţii globalizante. 

În aceste condiţii, aderarea României la Uniunea Europeană implică o translaţie 
semnificativă a tuturor structurilor, conceptelor şi mentalităţilor autohtone spre o zonă 
a valorizării exemplare, în consens cu dezvoltarea pluralistă a celor mai avansate state 
europene. Pe cale de consecinţă, această veritabilă mutaţie istorică antrenează 
accelerarea tuturor eforturilor naţionale şi direcţionarea lor spre o ţintă unică: 
asigurarea unei prosperităţi economice de substanţă şi a unui „tonus” cultural pe 
măsură. În acest inedit context, se impun regândirea şi redimensionarea tuturor 
componentelor care ţin de sfera spiritualităţii şi, printr-o restrângere pur „sectorială”, 
de sfera educaţională. Desigur, este imperios necesar ca viitoarea direcţie de 
dezvoltare a şcolii româneşti să-şi încorporeze valorile  pragmatismului şi eficienţei, 
verificate şi consolidate de o îndelungată practică europeană. De asemenea, va trebui 
ca unii dintre slujitorii şcolii româneşti să renunţe la balastul unor metode prăfuite şi 
desuete, aşa cum elevii trebuie dirijaţi spre o gândire elastică şi curajoasă, eliberată de 
constrângeri şi scheme prestabilite. Componenta pragmatică nu exclude, însă, latura 
spirituală, nu anulează acel palier educaţional care condiţionează şi asigură 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecăruia. Ba, chiar, dimpotrivă: impactul 
cultural al demersului educaţional se verifică (şi se valorifică) printr-o eficienţă 
constantă şi de substanţă. Dimensiunea culturală a actului de educaţie presupune 
implicarea activă, emoţională a elevilor într-o „aventură” de durată, care are ca punct 
de plecare, dar şi ca finalitate explicită, nevoia de lectură a acestora. 

Dincolo de orice metaforă pur decorativă, cartea este o fereastră spre universul 
exterior şi o punte inefabilă spre cel interior. Plăcerea lecturii îşi anulează însă 
impactul, pierzându-şi reverberaţia lăuntrică, dacă nu se suprapune dorinţei de a 
cunoaşte, de a descifra alfabetul aspru şi inepuizabil al vieţii. Prin lectură, devenim 
mai bogaţi: o bogăţie al cărei echivalent nu este acumularea materială, ci dobândirea 
respectului pentru valorile morale etern valabile, fascinaţia pentru frumosul din natură 
şi din noi înşine. „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”, a exclamat Poetul, într-un 
irepresibil elan liric de recunoaştere a supremaţiei Cărţii. Căci copilăria îşi asumă, 
alături de jocurile unice şi irepetabile ale vârstei, şi basmele fermecătoare (la fel de 
unice şi irepetabile) ale lui Hans Christian Andersen sau cele ale fraţilor Grimm. Aşa 
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după cum, în plan autohton, Ion Creangă este un reper inconfundabil în ceea ce 
priveşte valorificarea literară a mitului copilăriei. Nică a lui Ştefan a Petrei devine, 
indubitabil, simbolul copilului de pretutindeni, depăşind cadrul limitativ al literei 
tipărite şi plonjând în universalitate. Fiindcă miracolul Cărţii tocmai în asta constă: ea 
face palpabilă virtualitatea visului şi ne identifică, definitiv, cu ceea ce am vrea să fim. 
Marii scriitori sunt, în acelaşi timp, mari conştiinţe, voci lucide şi autorizate ale epocii 
lor. Citindu-le cărţile, ne punem în acord cu lumea în care trăim, încercăm s-o 
înţelegem şi să-i descoperim frumuseţea latentă. „Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris!”, a exclamat Poetul. Şi cinste cui te citeşte, am adăuga noi, completând ecuaţia 
autor-cititor cu un termen indispensabil.  

Din frazele de mai sus, credem că reiese ceea ce dorim să le sugerăm tinerilor 
noştri elevi: o intimitate constantă şi profundă cu Cartea, cu marile spirite ale 
umanităţii. 

Pragmatismul şi necesitatea asimilării achiziţiilor cuturale, naţionale şi 
universale, constituie provocări de anvergură, cărora şcoala românească va trebui să le 
răspundă într-un viitor foarte apropiat. Suntem siguri că o va face cu luciditate, 
supleţe şi modernă comprehensiune. Astfel încât, promotorii educaţiei viitorului să-şi 
asume, conştient şi responsabil, „noua religie”, renunţând la „poveştile” trecutului, 
care, fără excepţie, încep cu „a fost odată...” 
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METODELE CLASICE DE ÎNVAȚARE PENTRU COPIII NOȘTRII  
SAU CALCULATORUL? - STUDIU DE SPECIALITATE 

 
 

 Profesor Iuliana Rădoi  
Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni 

 
Există anumiți factori care ar trebui luați în considerare când decizi să aduci un 

calculator în viața propriului copil. 
Când are nevoie copilul de propriul calculator? 
Un copil mai mic de 10 ani poate impărţi calculatorul împreuna cu părinţii. Un copil 

care foloseste des calculatorul familiei pentru a-și rezolva temele - începând cu clasa a 7-a sau 
a 8-a de multe ori - poate beneficia de un calculator propriu. Nu este necesar să cumpărăm  un 
calculator prea devreme, ca acesta sa crească cu el. Când copilul va mai creşte şi va dori să-l 
folosească s-ar putea ca software-ul sa fie depăşit şi viteza mult prea mică pentru utilizare. 

Ce ar trebui să știm despre continutul unui joc de calculator pentru copii? 
Mai întâi trebuie să cunoşti despre ce anume este vorba în joc şi ce personaje sunt 

implicate în el şi care le sunt reacţiile.  
Dacă : 
 comportamentul lor este conform cu ceea ce crezi că este normal să vadă copilul tău; 
 Elementele pe care este construit jocul sunt prea intense pentru copil; 
Singurul mod prin care poţi depista acest lucru este să joci tu jocul mai intâi, de la un 

capăt la altul și toate variantele pe care le are.  
Clasificarea jocurilor dupa vârsta poate să iţi ofere informaţii generale, dar numai noi 

suntem în masură să decidem dacă într-adevăr jocul este conform cu vârsta copilului. De 
asemenea, trebuie să acordăm o atenţie deosebită reclamelor incluse de anumite companii în 
jocurile pe calculator sau cele video prezente pe piaţă. Unele produse comerciale sunt 
transformate în personaje ale unui astfel de joc. Fi atent la mesajul pe care aceste personaje îl 
transmit copilului. 

Ce limite ar trebui să impunem  în folosirea calculatorului şi a jocurilor video? 
Este un lucru bun ca în jurul tehnologiei să existe reguli impuse de părinti, dar nu există 

nici un numar magic al minutelor alocate jocului. Părinţii trebuie să-şi evalueze proprii copii 
şi comportamentul lor înainte de a stabili reguli. Dacă un joc pe calculator sau video duce la 
un comportament agitat, violent atunci trebuie stabilită o limită de timp sau o regulă care să 
restricţioneze utilizarea acestuia înainte de culcare. Dacă iţi faci probleme să expui copilul 
unui joc mult prea violent pentru vârsta lui, nu uita să-l verifici personal înainte de a i-l pune 
la dispoziţie.  

Odata ce stabileşti limite atât de timp cât şi asupra tipului de joc pe calculator sau video, 
asigură-te ca toţi adultii prezenţi în viaţa copilului, inclusiv bunici sau bone, cunosc aceste 
reguli şi le acceptă deoarece copilul are nevoie și de o viață în afara calculatorului. 

 
 

Bibliografie:  
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Site-uri de specialitate. 
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LECŢIA DE DIRIGENŢIE:  
PERSUASIUNEA ÎN RELAŢIA CU ELEVII 

 
                                                                        Profesor Daniela-Nataşa Spoială  

                                                                            Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani 
 
 
              Considerată de filozoful german Arthur Shopenhauer „vremea neliniştii” sau de 
filozoful francez Jean-Jacques Rousseau „o revoluţie furtunoasă”, adolescenţa reprezintă o 
perioadă de tranziţie care se impune printr-o tendinţă nonoconformistă, dictată de căutarea 
propriei identităţi. În plan social, acest aspect se evidenţiază mai ales în relaţia adolescent-părinte 
sau adolescent-profesor. 
              În acest context al contrastelor şi al extremelor, educaţia înseamnă transmiterea unor 
valori necesare pentru formarea adolescentului şi sugerarea unor modalităţi de auto-reglaj. 
Bariera care se impune în faţa mijloacelor de persuasiune explică îngrijorarea cu care emiţătorii 
actului educaţional (părinţi, profesori) privesc acest proces de comunicare şi învăţare. Experienţa 
cu elevii demonstrează faptul că a convinge reprezintă, de fapt, a insufla, a transmite subtil şi nu 
a impune în mod categoric.  Acest aspect este subliniat de scriitorul francez Jean Rousselet care 
clasifică adolescenţii în trei categorii corespunzătoare unor conduite diferite: conduita revoltei, a 
închiderii în sine sau a exaltării şi afirmării. Toate acestea au în comun tendinţa de a respinge 
ceea ce este impus, ca o revoltă faţă de adulţii care nu le respectă dorinţa de a participa activ la 
luarea deciziilor referitoare la propria lor persoană. 
          Condiţia principală a influenţării unui adolescent este descifrarea problemelor personale, 
căreia i se adaugă disponibilitatea de a înţelege faptul că elevul se aşteaptă ca în marea sa căutare 
să găsească răspunsuri şi nu refuzuri, nejustificate de cele mai multe ori. Imposibilitatea de a 
atinge un echilibru prin compromisuri conduce la dezechilibru interior, exteriorizat prin 
dificultăţi de comunicare şi rezultate descurajatoare la şcoala, ceea ce poate cauza dezamăgiri sau 
depresii. Privind obiectiv, comunicarea cu adolescenţii se realizează cu dificultate, nu numai din 
cauza profesorilor, care nu găsesc întotdeauna căi potrivite de apropiere, ci şi din cauza tinerilor 
înşişi. Fie că se închid în sine, fie că devin hipersensibili sau se dedică unui univers al reveriei, 
aceştia nu îşi ascultă interlocutorul cu interes.Adultul trebuie să fie un sprijin loial, o persoană 
care să sfătuiască, dar care să nu ajungă ca, adresându-se tuturor, în fond, să nu se adreseze 
nimănui. Dialogul este calea pe care trebuie să o urmăm ca dascăli, deoarece monologul 
intrucţiunilor şi comunicarea într-un singur sens (de la dascăl spre elevi) trădeaza o îngrijorătoare 
lipsă de profesionalism. Astfel, atunci când adolescentul se simte inferior, acesta caută refugii. În 
momentele tensionate, o modalitate de afirmare a maturităţii în gândire se găseşte în cercul 
prietenilor. De cele mai multe ori, adolescentul va încerca să se opună cu mai multă vehemenţă 
sfaturilor adulţilor atunci când aceştia nu îl privesc ca pe o persoană în devenire, ci ca pe un tânăr 
supus la fiecare pas greşelii. Profesorii şi părinţii au nevoie să înţeleagă faptul că, de multe ori, o 
eroare poate reprezenta o lecţie valoroasă. Desigur, gravitatea acesteia trebuie să fie gestionată şi 
atent observată de adulţi, astfel încât aceştia să poată interveni la timp. 
         Persuasiunea nu are o formulă a eficienţei, întrucât fiecare adolescent se loveşte de 
probleme care, deşi ar părea repetitive, sunt unice, necesitând o abordare personalizată. 
Profesorii trebuie să îşi asume rolul de emiţător al unor norme de conduită şi să-i sugereze 
adolescentului căile prin care se poate exprima pe sine ca individualitate, sub aspectele sale cele 
mai valoroase. În caz contrar, tânărul va refuza să mai comunice cu adulţii care dovedesc că nu 
sunt sufiecient de întelepţi pentru a le accepta frământările şi astfel speranţa într-un autentic 
ajutor din partea lor dispare. 
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       În concluzie, a convinge înseamnă, de fapt, a sugera. Adolescentul trebuie să decodifice 
mesajul adultului şi să participe la deciziile care îi vor influenţa viitorul. Prin dialog şi voinţă, 
obstacolele persuasiunii în relaţia cu elevii se pot estompa şi pot crea condiţiile necesare 
începutului unor relaţii benefice în scopul evoluţiei tinerilor. 
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CADRUL SOCIAL CA FACTOR EDUCAŢIONAL DESCURAJANT 
 

Profesor Daniela-Nataşa Spoială  
Liceul ,,Alexandru cel Bun” Botoşani 

 
 

În societatea actuală, factorul social domină din ce în ce mai mult mediul educaţional, prin 
umbrirea semnificativă a rolului şcolii. Deviaţiile de la normalitate se regăsesc la tot pasul, 
şocând prin diverse forme. Reprezintă şcoala principala cauză a declinului societăţii sau valul 
social dezarmant îneacă orice încercare a învăţământului de a îndrepta situaţia?  

Experienţa cu elevii ar conduce, la o primă analiză, la o concluzie descurajatoare , întrucât 
majoritatea elevilor nu sunt motivaţi de cadrul social pentru a-şi continua studiile sau pentru a-şi 
îndrepta toate resursele către îndeplinirea unui anumit scop în educaţie. Chestionarele aplicate 
elevilor indică lipsa motivaţiei, pe primul loc în lista cauzelor situându-se factorul social. Nu 
putem nega faptul că ne confruntăm cu o covârşitoare lipsă de modele pozitive. Mass-media este 
într-o continuă promovare a unor valori alterate, a unor imagini şi exemple negative care, deşi 
oglindesc o parte importantă a societăţii, constituie cauzele descurajării tinerilor. Înşelaţi de 
himerele materiale, aceştia aleg un drum aparent mai confortabil, în detrimentul continuării 
studiilor sau manifestării interesului pentru şcoală. Iluzia străinătăţii, de pildă, a generat, în 
ultimii ani, un profund dezinteres faţă de şcoală şi faţă de valorile pe care aceasta le transmite. 
Elevii uită, însă, faptul că nimic nu poate substitui o bună pregătire educaţională şi că evoluţia 
societăţii este imprevizibilă. Acum nu toţi cei care finalizează studiile se pot afirma în domeniul 
în care au o anumită calificare, însă nu putem anticipa evoluţia situaţiei şi, mai mult decât atât, 
nu ne putem ascunde de responsabilitatea de a ne lupta pentru a reuşi.  

Cu toate că şcoala nu poate controla întregul sistem social, datoria acesteia rămâne de a le 
insufla elevilor valorile, idealurile şi modelele de conduită care le pot asigura demnitatea într-o 
lume devalorizată şi supusă declinului.  

Lipsa promovării modelelor în societate a devenit chiar un mod de a trăi, ceea ce se 
reflectă şi în rezultatele elevilor. Soluţiile pe care şcoala trebuie să le pună în aplicare constau în 
consilierea tinerilor, sprijinirea acestora pentru a alege corect şi transmiterea unor valori necesare 
pentru formarea lor ca membri ai societăţii. Dincolo de acest aspect, în lipsa unor valori demne 
de urmat, societatea nu trebuie să influenţeze tinerii într-un mod negativ, pentru că tocmai şcoala 
şi familia au dotoria de a educa tinerii într-un mod care să le permită ca ei înşişi să modeleze 
societatea prin atitudinea şi principiile lor. Atunci când factorul social degradează şi nu ajută la 
evoluţia tinerilor într-o manieră constructivă, nu individul trebuie să fie influenţat de societate, ci 
societatea trebuie să fie inflenţată de individ. Poate părea imposibil, însă forţa unui adolescent 
informat şi, aşadar, puternic poate ajuta la restabilirea unui echilibru în societate. De asemenea, 
atunci când prezentul nu oferă modele pozitive, poate că trebuie să-i învăţăm pe elevii noştri să 
privească spre valorile trecutului şi să le reînvie. Mai mult decât atât, un model nu trebuie căutat 
îndelung, deorece acesta se poate regăsi chiar în persoana unui părinte sau a unui dascăl.  

În concluzie, criza modelor, atitudinea materialistă insuflată tinerilor şi mass-media 
reprezintă obstacole despre care şcoala trebuie să le vorbească elevilor şi să îi educe într-un spirit 
critic, astfel încât absolvenţii să poată alege cu demnitate ceea ce li se potriveşte şi să se poată 
impune în societate. Soluţia este aceea de a încuraja elevii să nu accepte cu uşurinţă atitudini 
greşite şi să nu asimileze, fără a selecta, ideile majorităţii. Prin sprijinirea elevilor în a gândi 
responsabil, şcoala îi poate învăţa, prin intermediul dascălilor şi diriginţilor, să construiască o 
nouă societate. 
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