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PROGRAM EDUCAŢIONAL 
GRĂDINIŢA DE VARĂ 

 
                                                      Educatoare: Maria Urjan  

                                                            Grădiniţa cu P.N. Verneşti, jud. Buzău 
 

 
DURATA PROGRAMULUI : 2 săptămâni 
GRUP ŢINTĂ: copii de 3 ani  înscrişi la  grupa mică în anul şcolar  2013 - 2014 
NUMĂRUL DE ORE: 20 ore săptămânal 
 
ARGUMENT: 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. 
Aici, copilul intră în contact direct cu obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi 
acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de 
grup. Este perioada când se pun bazele personalităţii şi se fac acumulările necesare începerii 
învăţării dirijate prin joc. 

În cadrul grupei el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta 
decât familia. De la intrarea în grădiniţă, copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al 
vieţii cotidiene. 

Copilul de această vârstă, în principal, se joacă, jocul fiind activitatea lui fundamentală  
dar achiziţionează şi numeroase cunoştinţe şi experienţe care îl maturizează psiho-intelectual 
şi psiho-comportamental pregătindu-l pentru activitatea  viitoare din şcoala. 

Intrarea în grădiniţă constituie  pentru copil o adevărată ruptură de viaţa şi obiceiurile 
din familie. Adaptarea la noul mediu şi la grup este un proces de durată, cu progrese şi 
regrese, ce presupune eforturi perseverente şi regulate. Grădiniţa introduce copilul într-o 
colectivitate care începe prin a fi un grup neorganizat şi are menirea de a contribui la 
dezvoltarea lui psihică şi mai ales la dezvoltarea identităţii şi a identificării cu modele socio-
comportamentale complexe.  Copilul care nu trăieşte printre cei asemănători lui, nu poate să 
se identifice cu aceştia, nu poate să se oglindească în ei, nu-şi găseşte parteneri pe măsură, 
este lipsit de acea exuberanţă, de atracţie spre joc şi fantezie, caracteristice grupurilor 
preşcolare.        

P. Osterrieth spunea că: „socializarea copilului îşi găseşte terenul de preferinţă în 
grădiniţă”, subliniind incontestabila superioritate  a independenţei, încrederii în sine, 
adaptabilităţii sociale şi a curiozităţii intelectuale, dovedite de copiii care au frecventat această 
instituţie, avantaje care se menţin timp de mulţi ani după ce copilul a părăsit-o. 

Se ştie că pentru un copil de 3 ani, ieşirea din mediul familial pe care îl cunoaşte foarte 
bine şi acceptarea petrecerii unei perioade de timp în noul cadru poate fi o încercare dificilă. 
În astfel de situaţii comportamentele copiilor sunt foarte diferite, în funcţie de climatul 
familial, care dacă este supraprotector, îngreunează şi mai mult acest proces, la fel şi situaţia 
de unic copil, nepregătirea copilului pentru acest eveniment sau în funcţie de particularităţile 
temperamentale ale acestuia.     

Mulţi copii de 3 ani atunci când vin pentru prima dată în grădiniţă sunt foarte repede 
atraşi de universul deosebit de aici, cu spaţii mobilate corespunzător, cu multe jucării, cu 
scene din poveşti şi uită de cel care l-a adus. Alţii însă, acceptă greu să se desprindă de mediul 
familial şi trăiesc tensionat acest moment.   

Asigurând prin derularea acestui proiect un contact iniţial agreabil cu mediul grădiniţei, 
se creează premisele necesare tuturor celorlalte procese de socializare. Grădiniţa va deveni 
pentru copil locul în care îl aşteaptă zilnic surprize şi bucurii, locul în care se simte liber, îşi 
găseşte parteneri de joacă, îşi satisface setea de cunoaştere. Aici  îşi va identifica mai real şi 
mai clar locul său în familie, în grădiniţă, în grupele de copii şi îşi va câştiga autonomia în 
activităţile zilnice. 

http://www.edituraparalela45.ro/banner/Oferta_educationala_2013-2014.pdf
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SCOPUL programului de vară îl constituie pregătirea copiilor în vederea 
adaptării optime la specificul activităţii din grădiniţă.  
OBIECTIVE GENERALE: 

 dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare 
orală ; 

 formarea unor capacităţi şi deprinderi necesare desfăşurării activităţii în colectivitate; 
 stimularea  interesului şi antrenarea copiilor în  jocuri de socializare în vederea 

adaptării cu uşurinţă la activitatea de tip preşcolar; 
 

PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ELABORĂRII  PROGRAMULUI: 
 Adecvarea conţinuturilor învăţării prin joc la specificul copiilor (vârsta, mediu 

familial, specificul comunităţii etc.) 
 Echivalarea şanselor de acces la educaţie . 
 Atractivitatea şi accesibilitatea activităţilor prin predominanţa jocului. 
 Valorificarea potenţialului motivaţional şi intelectual al copiilor. 

 
MATERIALE / MIJLOACE: 

  jocuri (de construcţie, de comunicare, de pronunţie, de atenţie şi de orientare 
spaţială, de dezvoltare a autocontrolului, de mişcare etc). 

 cărţi de  poveşti cu imagini colorate,   
 cărţi cu  poezii ilustrate 
 CD cu cântece şi jocuri  pentru copii 
 fise de munca individuală 
 acuarele, pensule, plastilină 
 mărgele pentru înşirat 
 coli de xerox şi cartoane colorate 

 

PLAN DE ACTIVITĂŢI 

Conţinuturile învăţării pentru perioada derulării programului vor fi realizate în special 
prin jocuri de socializare şi formare de deprinderi de comportare în colectivul grupei. 

Categoria de activitate              Temă şi Mijloace de realizare 

19.VIII.2013  
Activităţi alese 
 
 
Educarea limbajului 
 

“Bine aţi venit la grădiniţă!”-familiarizarea cu sala de grupă 
Construcţii : “Construieşte ce vrei tu! “ 
Joc de rol : “Eu sunt... , tu cine eşti? “ 
Biblioteca : “Citesc imagini din această carte” 
Joc didactic  ,,Cui îi dai jucăria?,, 
Joc de mişcare: “Lanţul”(pentru cunoaşterea numelui copiilor) 

20.VIII.2013 
Activităţi alese 

 

Cunoaşterea mediului 

“Aceasta este grădiniţa!” –familiarizarea cu localul grădiniţei 
Artă: “Desenează ce vrei cu creioane colorate” 
Ştiinţă: “Ce gust au fructele?”(dulce, acru) 
Joc de masă: “Jocul culorilor” ( 2-3 culori) 
Joc exerciţiu: “Ce hăinuţe îmbraci vara ?” 
Joc de mişcare: “Ursuleţul doarme...” 

21.VIII.2013 

Activităţi alese 

“Vreau să fiu mereu curat” – învăţăm să folosim chiuveta 
Ştiinţa :”Cum este afară acum?”(cald, rece) 
Construcţii: “Construim lădiţe pentru jucării” 
Artă: “Înşirăm mărgele pentru păpuşă” 
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Ed. pt. societate Educaţie sanitară: ,,Murdărica,,- povestirea educatoarei 
Joc distractiv: “În oglindă” 

22.VIII.2013 

Activităţi alese 

Activitate matematică 

Educaţie muzicală 

“Stiu să mănânc singur”-  formarea deprinderii de autoservire 
Biblioteca: “Citeşte imaginile de pe jetoane” 
Joc de rol: “De-a mama” 
Joc exerciţiu: “Cine te-a strigat?” 
“Aranjam jucăriile pe raft”-grupare 
Audiţie : “Cântece pentru copii”. 
Joc de mişcare în aer liber: “ Pisica se întinde” 

23.VIII.2013 

Activităţi alese 

 

Educaţie fizică 

“Îmi pun hăinuţele în şifonier” 
Arta : “Mărgele pentru păpuşa”-dactilopictură  
Construcţii: “Construieşte cu mine din aceste piese” 
Joc de masă: “Ce a greşit pictorul?” 
,,Exerciţii simple de încălzirea organismului” 
Jocuri de mişcare cu mingea în aer liber. 

26.VIII.2013 

Activităţi alese 

Educarea limbajului 

Activitate plastică 

“Acesta sunt eu”- înţelegerea de sine 
Construcţii: “Piramida din cuburi colorate” 
Joc de rol: “De-a şoferii” 
Biblioteca : “Spune ce face”-formulare de propoziţii simple  
Memorizare: “Păpuşa”- de Mihai Negrea 
Pictura – ‘Trasam linii cu pensula” 
Joc de mişcare: “Trecem prin tunel” 

27.VIII.2013 

Activităţi alese 

Cunoaşterea mediului 

Activitate matematică 

“Îmi deschid singur ghiozdănelul”-folosirea corectă a 
ghiozdănelului 
Artă: “Modelam plastilina” 
Ştiinţă: “De ce sunt mic?” 
 Joc de masă : “Alege jucăriile preferate! “ 
“Aşează la locul potrivit”- joc exerciţiu de grupare 
“Spune unde ai aşezat jucăriile?”- poziţii spaţiale (sus, jos) 
Joc de mişcare: “Fluturaşii vin la flori” 

28.VIII.2013 

Activităţi alese 

Ed. pt. societate 

“Învăţăm să folosim toaleta” 
Ştiinţă:” La ce ajută mâinile?” 
Construcţii: “Grădiniţa cu flori” 
Ed. rutieră: “Să ne ferim de accidente” 
Joc de mişcare: ”Lanţul”-repetare 

29.VIII.2013 
Activităţi alese 
 
 
Educaţie muzicală 
 

“Îmi aşez frumos mâncarea pe prosopel” 
Biblioteca: memorizare: “Batistuţa” 
Joc de rol: “La plimbare cu păpuşa” 
Activitate gospodăreasca: “Facem ordine  în spaţiul de joacă” 
Joc muzical: “Deschide urechea bine” 
Joc de mişcare: “ Câte unul pe cărare” 

30.VIII.2013 
Activităţi alese 
 
 
Educaţie fizică 
 

“Singurel mă îngrijesc”- formarea deprinderii de a se spăla pe 
mâini  
Artă: “Coloram cu culori imagini din cărţile de colorat” 
Construcţii: Jocuri la alegere cu piesele truselor existente 
Joc de masă: “Piramida cuburilor colorate” 
“Cercul mare, cercul mic”- jocuri în cerc. 
Joc distractiv: “Puişori, veniţi la mama!”  
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VALOAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ  
A LITERATURII PENTRU COPII 

 
Prof. înv. preprimar Adina Voicu  

Grădinița P.P Nr. 3 Mangalia,  
Județul Constanța 

 
 

 Literatura pentru copii prezintă caracteristicile operei literare în general și este unul din 
mijloacele cele mai complexe de influențare a personalității, în deplină concordanță cu 
particularitățile și nevoile spirituale ale vârstei. 

Literatura, ca artă a cuvântului, oferă micului ascultător un întreg univers de gânduri și 
sentimente,de aspirații și îndrazneli,de înaripare entuziastă și idealuri înalte. Sugerat printr-o 
anumită tematică variată (patrie, trecut istoric, natura si frumusețile ei, viețuitoarele, viața cotidiană, 
muncă și profesiuni, copilarie),ca și prin prototipuri umane surprinse în ipostaze dintre cele mai 
felurite,acest univers se va putea constitui într-o zestre spirituală importantă cu condiția ca opera 
literară, în ansamblul ei, să răspundă sarcinilor multiple pe care le ridică educația intelectuală, 
estetică și morală. Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic, etic și estetic al fiecărei creații în 
parte se stimulează interesul, pasiunea copilului pentru literatură, setea de cunoaștere în general. 
Formarea și modelarea caracterelor, deprinderea copilului cu normele de comportare civilizată, 
cultivarea sentimentelor moral patriotice, sunt sarcini la realizarea cărora opera literară, prin 
specificul ei ,aduce o contribuție majoră. 
 Cea mai potrivită intermediară între micii ascultători, care nu stiu încă citi și acest imens 
material de viață , artistic realizat, este educatoarea care, prin pregătirea sa pedagogică, psihologică, 
literară, poate dobândi rezultate minunate în dezvoltarea lor intelectuală, morală, estetică. Din bună 
cunoastere a literaturii izvorăște în mare parte priceperea educatoarei de a selecta elementul util , de 
a clarifica sensul moral, de a reliefa intențiile autorului, de a comunica nuanțele cele mai fine ale 
stilului, prin cuvântul spus pe tonul adecvat, prin mimică și gestică potrivite, rezultă arta sa de a 
adapta,când împrejurarile o cer, conținutul textului pentru a-și asigura succesul educativ. 
 Prin soluțiile oferite de opera literară, prin modelele constituite, copilul este condus treptat și 
firesc în înțelegerea fenomenelor ce-l înconjoară. Literatura pentru copii, oferă micilor ascultători 
un mod limpede, simplu de organizare compozițională și prezentare a subiectului. Se evită 
ambiguitatea, aglomerarea de planuri și complicarea narațiunii, avându-se în vedere capacitatea 
intelectuală a copiilor. Limbajul abordat este curat, îngrijit, cu un lexic adecvat capacității de 
reținere și înțelegere, cu fraze scurte. 

 Este bine cunoscut faptul că preşcolarul, de la vârsta cea mai mică este atras de ascultarea 
poveştilor, a povestirilor şi a basme lor. Din acestea el alege personaje şi comportamente pozitive 
sau negative. Prin prezentarea unor imagini de bună calitate, estetice care să însoţească textul 
literar, copilul îşi imprimă mai uşor caracterul personajelor, faptele acestora, fiind mult impresionat 
de o imagine, de siluete (în teatrul de umbre sau de păpuşi), de un actor sau de un desen animat. 
Tonul, timbrul vocii, mimica, gestica, expresivitatea povestitorului (educatoarea- în grădiniţă),o 
casetă audio cu fond adecvat, un decor sunt efecte care contribuie atât la captarea atenţiei şi 
interesului copilului, pe tot parcursul expunerii, cât şi la memorarea cu succes şi pe durată mai 
îndelungată, a conţinutului povestirii a mesajului etic, moral pe care vrem să-i transmitem 
preşcolarului, la sensibilizarea artistică a acestuia.  

Familiarizarea copiilor cu textul literar se realizează în funcție de specificul, accesibilitatea și 
complexitatea textului literar. În cazul poeziilor simple, accesibile se poate renunța la introducerea 
pregătitoare. Receptarea poeziilor descriptive se poate asigura printr-o convorbire bazată pe 
ilustrații, tablouri adecvate sau printr-o scurtă povestire, în care se folosesc cuvinte și expresii din 
textul literar, astfel pregătindu-se înțelegerea și însușirea acestora. În familiarizarea cu textul și 
memorarea poeziei, un rol deosebit îl are și materialul didactic, alături de recitarea model de către 
educatoare. Prima recitare-model creează emoția care contribuie la realizarea învățării. A doua 
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recitare-model, urmată de analiza textului – prin care preșcolarii descoperă trăirile afective, 
sentimentele și muzicalitatea versurilor – îi pregătește pe copii pentru memorarea poeziei.  
 Povestirile educatoarei sunt expuneri orale ale unor opere literare (povești, povestiri), 
realizate de către educatoare. Tematica operelor literare expuse în activitatea de povestire se 
diferențiază de la o grupă de vârstă la alta. La grupa mică povestirile trebuie să fie scurte, accesibile, 
atractive, să dezvolte sentimente și stări afective pozitive. La grupa mijlocie se pot folosi opere 
literare care să-i familiarizeze pe copii cu diverse aspecte ale vieții și să le influențeze 
comportamentul. La grupa mare povestirile devin mai complexe, au ca scop sesizarea planului real 
și al celui ireal, stimularea creativității copiilor, exersarea capacității de comunicare. 
 Expunerea poveștirilor de către educatoare poate alterna cu dialogul succint cu copiii sau cu 
întrebări retorice, menite să le întrețină atenția, să creeze tensiune emoțională și dinamism. 
Educatorea trebuie să verifice pe parcursul activității dacă se menține interesul copiilor pentru 
poveste, dar și să sublinieze înțelesul cuvintelor, propozițiilor, frazelor. Educatoarea trebuie să se 
transpună în rolul personajelor, să încerce să le transmită permanent emoții copiilor. Pe măsură ce 
se derulează expunerea, li se prezintă copiilor și imagini ce sugerează conținutul. 
 Expunerea trebuie adaptată nivelului de înțelegere al copiilor, păstrându-se însă stilul 
autorului, chiar unele cuvinte mai vechi, mai puțin utilizate în zilele noastre, dar care dau farmec 
basmelor. Nu se recomandă atenționarea copiilor prin formule ”Fiți atenți”, ”Ascultați” ,”Nu mai 
vorbi” ci trebuie folosite metode și procedee care să recapteze interesul acestora pentru poveste, 
cum ar fi: ton, mimică, intonație, întrebări retorice, formule de genul: ”Să vedem ce s-a mai 
întâmplat”. 
 Valoarea educativ-formativă a literaturii pentru copii constă în calitatea de a stimula și 
dezvolta personalitatea copilului în mod complex, astfel: 

1. În plan intelectual – educarea diferitelor procese și însușiri psihice ale preșcolarilor –  
senzațiile și mai ales percepțiile și reprezentările copiilor se îmbogățesc. Formarea unor reprezentări 
clare despre obiectele și fenomenele lumii înconjurătoare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor 
copiilor, dar, în același timp, la dezvoltarea memoriei și a gândirii lor. 
 În strânsă legătură cu gândirea se educă și este influențat limbajul, vorbirea, comunicarea. În 
acest sens textul literar este cel mai fertil mijloc de educare a limbajului, de la formarea 
deprinderilor de rostire corectă, fonematică, la stăpânirea unui vocabular bogat și la exprimarea 
corectă. 

2. În plan afectiv – literatura ca artă a cuvântului are menirea de a-i sensibiliza pe micuții  
ascultători. În sufletul lor se nasc sentimente și atitudini, se trezesc emoții și trăiri complexe. 

3. În plan temperamental și caracterologic – literatura pentru copii ajută și stimulează  
prefigurarea multor trăsături distinctive ale voinței și caracterului. Vârsta preșcolară este o perioadă 
favorabilă educării voinței și a trăsăturilor de caracter, deoarece acum, datorită perceptivității 
copilului, spiritului de imitație mai accentuat și a posibilităților mai mari de înregistrare și asimilare, 
eficiența influențelor educative este mai mare, chiar dacă la această vârstă abia încep să se schițeze 
primele trăsături de caracter ca manifestări relativ stabile de comportare. 

4. În plan moral și comportamental – conturarea unor modele pe care le pot copia, și prin  
aceasta se stimulează formarea unei conduite și conștiințe morale. Copilul de vârstă preșcolară mică 
nu are o motivație internă asupra conduitei civilizate. El ascultă și se supune datorită autorității 
câștigate de educatoare, părinți, însă pe măsură ce înaintează în vârstă apare o conduită și chiar 
conștiință, cu deprinderi și chiar obișnuințe morale. După ce copii vor asculta și înțelege mesajul 
povestirii ”Capra cu trei iezi”, de exemplu ei fac distincție între forțele răului și cele ale binelui, sau 
povestindu-li-se ”Fata babei și fata moșneagului”, ei vor cunoaște ce înseamnă cinstea-necinstea, 
adevărul-minciuna, munca-lenevia sau în povestirea ”Puiul” de Al. Brătescu-Voinești, despre 
disciplină, ascultare și neascultare sau ignorarea sfaturilor celor maturi. 

 Prin lectura expresivă a unui text dintr-o povestire/poveste, educatoarea îi ajută pe copii să 
descopere frumuseţea limbii literare, le dezvoltă interesul pentru carte. Pentru copii este dificil să 
asculte cu atenţie lectura unui text lung; de aceea educatoarea trebuie să selecteze un text scurt, care 
să le suscite interesul, să le capteze atenţia. După citirea textului, educatoarea accesibilizează 
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înţelegerea lui prin prezentarea unor materiale didactice simple şi accesibile. Întrebările trebuie 
formulate astfel, ca răspunsul copiilor să ne se rezume la răspuns afirmativ (“da”) sau negativ 
(“nu”).  

Prin întrebări şi răspunsuri, se stabilesc momentele principale ale acţiunii, se desprind 
personajele şi trăsăturile lor demonstrate prin fapte sau vorbe. Concomitent cu prezentarea textului 
literar se face şi semantizarea cuvintelor şi/sau expresiilor necunoscute de copii. După 
familiarizarea cu textul literar, se recomandă recitirea integrală (dacă textul nu este prea lung) sau 
parţială a acestuia.  
 Conceptual, literatura pentru copii desemnează o parte a literaturii naționale, incluzând 
totalitatea creațiilor care, prin profunzimea mesajelor, gradul de accesibilitate și nivelul realizării 
artistice se dovedește capabilă să intre în relație afectivă cu cititorii lor. 
 Cu toate că în vremurile contemporane nu întotdeauna învinge binele, sau adevărul nu iese 
grabnic la iveală, noi educatoarele, prin întreaga activitate desfășurată trebuie să demonstrăm 
copiilor că binele pe care-l facem celor din jur, prin valențele lui pozitive se va răsfrânge și asupra 
noastră, iar munca făcută cu perseverență și cinste ne va ajuta să trecem peste orice greutate. 
 
Bibliografie 
Florica Mitu, „Literatura pentru cei mici”, Editura Humanitas; 
Florica Mitu, Ștefania Antonovici, ”Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul 
preșcolar, Ediția aII-a, revizuită, Editura Humanitas; 
Pansela Vrabie,”Valoarea instructiv–educativă a literaturii pentru copii” rev. ”Învățământul 
preșcolar”nr. 1-2/1995 
 
  
 



11

SCENETĂ 
„LA MULŢI ANI, MOŞ MARTIN!” 

 
Educatoare: Tatiana Micu  

 Grădiniţa cu P.P. nr. 4 Măcin, jud. Tulcea 
 
PERSONAJE: 
Moş Martin 
Vulpea 
Iepuraşi 
Veveriţa 
Veri 
Veriţa 
Copii 

 Decorul reprezintă o pădure cu flori, verdeaţă multă, totul frumos şi îngrijit.Acţiunea se 
petrece în anotimpul vara. Pe o buturugă, la o măsuţă, stă Moş Martin, cu ochelarii pe nas şi 
citeşte dintr-o carte. În faţa bârlogului său este întinsă o masă mare, pregătită cu tot ce 
trebuie pentru petrecere. 

MOŞ MARTIN : (citeşte dintr-o carte întorcând din când în când câte o foaie) 
- Mor, mor, mor... 

VULPEA : (apare după un copac, face o plecăciune ursului şi rosteşte cu glas mieros) 
- Bună ziua, Moş Martine ! 

MOŞ MARTIN : ( ridică capul, potrivindu-şi ochelarii pe nas) 
- A ! tu eşti, vulpe roşcată ? Văd cam greu că sunt bătrân. 

VULPEA: ( vicleană, linguşitoare) 
- Eşti bătrân, dar te ţii bine. Ieri pe seară te-am văzut cum te căţărai şi mâncai zmeură. 

MOŞ MARTIN : 
- Cum, m-ai văzut , erai şi tu acolo ? 

VULPEA : 
- Stăteam şi eu la masă bună, nu mâcasem de o lună. 

MOŞ MARTIN : 
- Şi, mă rog, cam ce mâncai ? 

VULPEA : 
- Eh ! Nu prea mult, vreo doi-trei pui şi vreo cinci boboci de raţă. 

MOŞ MARTIN : (ameninţând-o cu degetul) 
- Nu te-astâmperi, lele vulpe, gâşte fripte şi plăcinte nu-s de tine. Vânătorul stă la pândă. 

VULPEA : 
- Nu mi-e teamă, că-s şireată… Dar, ia spune Moş Martine, ce citeşti acolo, ce scrie-n carte ? 

MOŞ MARTIN : 
- Hei, aicea,vulpe dragă, scrie că-s bătrân, cel mai batrân urs din pădure şi chiar mâine-i ziua 

mea. Împlinesc suta de ani. 
VULPEA : (mirată) 

- Suta de ani ? Şi ca-n fiecare an ne pofteşti pe toţi la masă ? 
MOŞ MARTIN : 

- Pregătirea e în toi, nu auzi ? 
VULPEA : ( cu lăcomie) 

- Ah ! Ce frumos miroase ( către public) 
- Vai, mă prăpădesc de poftă ! 

MOŞ MARTIN : 
- Da, sunt multe bunătăţi şi te rog, vulpe roşcată să pofteşti mâine la masă. 

VULPEA : 
- Oh ! cu mare bucurie ! (se înclină) 
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MOŞ MARTIN : 
- Şi de eşti aşa de bună, dă-mi şi-o mână de ajutor. Nu mai scriu, nu văd prea bine, du-te tu la 

toţi vecinii şi le spune să poftească la ospăţ, mâine la mine. 
VULPEA : 

- Cu plăcere, cu plăcere. Şi acum la revedere. ( Face semne prietenoase cu mâna şi dispare, 
ascunzându-se după un copac). 

MOŞ MARTIN : 
- Cum se preface şireata că nu ştie, că mâine e ziua mea. Vreau să chem pădurea întreagă. Tii, 

ce bine-o să petrecem şi-am să fac uite-a aşa ( joacă greoi). 
(Vulpea se îndreaptă spre culise unde se află iepuraşii, veveriţele, copiii, care sunt pregătiţi pentru 
sărbătoare cu flori, daruri). 
VULPEA: 

- Bună ziua, dragii mei! Ce faceţi ? 
MUSAFIRII : (toţi) 

- Ne pregătim pentru ziua lui Moş Martin. 
VULPEA : 

- Chiar m-a rugat să vin şi să vă poftesc la ziua lui. 
(Se întoarce veselă către Moş Martin) 

- Am venit cu o veste nouă! Musafirii s-au strâns în poeniţă şi s-au hotarât în taină să vină la 
ziua ta. 

(Apar iepuraşii, cu daruri, flori şi îl felicită pe Moş Martin). 
TOŢI : 

- La mulţi ani, Moş Martin ! 
( Îi invită prietenos să ia loc pe scăunele). 
IEPURAŞII :( grupul de iepuraşi se adresează lui Moş Martin). 

- Iepuraşii din pădure 
Au şi ei căsuţa lor 

            O căsuţă aşezată  
Într-o pajişte cu flori 
Iepuraşii stau la masă 
Toţi pufoşi şi toţi bălai 
Stau cuminţi mâncând cu poftă 
Pâine cu magiun şi ceai. 
Vulpea din tufiş ne vede 
Eu sar , ţup şi ea ne vede. 
Urechi lungi, mustăţi la bot 
Au o coadă cât un ciot. 

VULPEA : (supărată) 
- Vai, ce greu e să fii vulpe 

Că toţi mă vorbesc de rău 
Spun că-s hoaţă, că-s vicleană, 
Ori că mint şi-mi pare rău. 
M-aţi văzut cumva vreodată, 
C-o găină de furat ? 
Uite, sacu-i gol acum 
De trei zile n-am mâncat. 

TOŢI : 
- Are dreptate vulpea. Aşa e, aşa e. 

IEPURAŞII: ( miraţi) 
- Veveriţa, n-a vent încă? 

De ce tot întârzie? 
Veveriţo, ce mai stai? 
Haide, vino îndată, hai! 

VEVERIŢA : (Se aude din culise şi intră) 
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- Stai că vin să mă îmbrac 
Şi să pun alune-n sac 
Cum să vin cu sacul gol? 
În faţa musafirilor? 
Stai, să-mi iau copiii mei 

            Veri, Veriţa, ia veniţi la veveriţa! 
(Oferă lui Moş Martin un săculeţ cu alune) 
VERI : 

- Mama noastră-i veveriţa 
Şi ne spală-n zori blăniţa 
Ne hrăneşte cu alune 
Că sunt proaspete şi bune. 
Pe crenguţe ne dăm, huţa 
Că în scorbură-i căsuţa.  

VERIŢA: 
- Vântu-n scorburâ când bate 

Stau la cald şi am de toate 
C-am muncit cu drag şi spor 
Să-i fiu mamei de-ajutor. 
Nici nu-mi pasă când afară 
Este frig şi vreme rea, 
Numa-n fustă şi-n papuci 

      Stau în casă şi sparg nuci. 
(Se aud zgomote de bucurie, apare un grup de copii cu flori şi daruri). 
VULPEA: ( îi întâmpină) 

- Iată şi un grup de copii.Vă rog să poftiţi. 
Moş Martin, şi copiii te iubesc. 

COPIII: (îl felicită pe Moş Martin) 
- La mulţi ani, Moş Martin! 

MOŞ MARTIN: (conduce copiii politicos către masa festivă) 
- Pot să vă spun că sunt tare fericit şi mă simt mai întinerit când văd atâţia musafiri la ziua 

mea. 
UN COPIL: (către iepuraşi) 

- Vai, ce frumoşi sunteţi iepuraşilor! 
UN IEPURAŞ: 

- Om fi noi mici şi frumoşi 
Dar suntem tare fricoşi. 
Dac-o frunză s-o mişca 
Noi la fug-o vom lua. 

UN COPIL: 
- Moş Martin, am pregătit pentru ziua ta câteva snoave, glume, ghicitori, întâmplări şi un 

cântecel. 
ALT COPIL: 

- La un urs bătân, veni într-o noapte niste hoţi. Ce-şi ziseră ei: ,, Hai la urs că trebuie să aibă 
ceva bani. Şi cum intră hoţii în bârlogul ursului încep a cotrobăi. Ursul îi simţi şi îi întrebă: 

- Ce căutaţi? 
- Bani. Să nu sufli vreo vorbă că-i vai de tine. 

Atunci ursul zice: 
- Bată-vă norocul, să vă bată! Măi oameni buni, eu îi caut ziua şi nu-i găsesc şi voi gândiţi că 

o să-i găsiţi noaptea? 
ALT COPIL: 

- De ce ai urechile atât de lungi, iepuraşule? 
- S-aud pe oricine se apropie de mine. 
- Dar picioarele de ce-ţi sunt atât de lungi? 
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- Să pot fugi repede să nu mă ajungă nici un duşman. 
ALT COPIL: 

- Ce-i lipseşte unui animal bolnav? 
COPIII: 

- Sănătatea 
ALT COPIL: 

- Cine are o singură ureche, dar nici cu aceea nu aude? 
COPIII: 

- Acul. 
ALT COPIL: 

- Cine merge zi şi noapte, fără să se mişte din loc? 
COPIII: 

- Ceasul. 
ALT COPIL: 

- De cine nu poţi scăpa oricât ai fugi de repede? 
COPIII: 

- De umbră. 
ALT COPIL: 

- Dragi copii, o ghicitoare 
Vă propun că nu e grea, 
Care-i animalul, care, 
Poartă veşnic pijama? 

COPIII:  
- Zebra. 

ALT COPIL: 
- Pădurar cu şubă groasă 

Ce păzeşte, aia fură 
            Lacom, hrăpăreţ, avar 
            L-ar tocmi la oi cioban. 
COPIII: 

- Lupul. 
ALT COPIL: 

- Care este cea mai folositoare pasăre? 
- Găina! Poate fi mâncată şi înainte de a se naşte şi după ce moare. 

ALT COPIL: 
- De ce vaca din desenul tău are cinci picioare? 
- Al cincilea e … de rezervă! 

ALT COPIL: 
- Să vă spun şi eu o întâmplare: Un ţap se uita odată în unda unui izvor. 
- Eu sunt ăsta? Tii, dar ce frumos sunt: Cu codită, cu bărbiţă şi cu pete pe blăniţă. Vulpea îl 

vede şi îl întreabă: 
- Unde te duci, ţapule? 
- În lume să-mi găsesc prieteni pe măsura mea. Nu vezi ce bărbiţă frumoasă am? 
- Apoi, tocmai bine ne-am întâlnit, putem fi prieteni, îi spuse vulpea. Nu vezi ce coadă 

frumoasă am şi eu?  Dintr-un tufiş apare lupul. 
- Bine ne-am întâlnit prieteni, spune lupul. 
- Prieteni?spune ţapul,dar ce-ai tu mai de soi, lupule? 
- Eu am nişte colţi … nemaipomeniţi, numai priveşte, spune lupul. 
- Atunci poţi fi prietenul nostru.  

Şi toţi fericiţi au rămas prieteni. 
MOŞ MARTIN: 

- Iar acum să petrecem. 
(Toţi fac o horă mare, cântă şi dansează, după melodia cântecului „Carnaval în pădure”). 
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EDUCATIA PENTRU TIMPUL LIBER 
 

 
Profesor în învatamantul primar și preșcolar Liliana Serghie 

Grădinița cu Program Normal Liliești, Orașul Băicoi 
Structura Tintea, Orașul Baicoi, Prahova 

 
In ultimile decenii, realitatea internationala scoate la iveala probleme multiple. Concomitent cu 

definirea problematicii lumii contemporane, caracterizata prin universalitate, globalizare, 
complexitate, sistemele educationale au intuit sarcinile inedite si dificile ce le revin. 

Au raspuns provocarilor prin constituirea ”noilor educatii” sau ”noilor tipuri de continuturi” 
care sunt nominalizate in programele UNESCO: 

1. EDUCATIA RELATIVA LA MEDIU isi propune formarea unei conduite ecologice, 
imbunatatirea calitatii mediului ambiant si folosirea rationala a resurselor naturale. 

2. EDUCATIA PENTRU PACE SI COOPERARE urmareste formarea de atitudini civice 
si de rezolvare a problemelor sociale prin promovarea dialogului, participarii directe la 
solutionarea conflictelor. 

3. EDUCATIA PENTRU DEMOCRATIE SI PENTRU PARTICIPARE vizeaza 
responsabilizarea cetateanului asupra drepturilor si indatoririlor sale. 

4. EDUCATIA DEMOGRAFICA este necesara pentru abordarea problemelor specifice 
populatiei si cultivarii atitudinii responsabile in aceasta directie. 

5. EDUCATIA PENTRU SCHIMBARE SI DEZVOLTARE se refera la cerinta ca 
individul sa se poata adapta eficient schimbarilor, reformelor, inovatiilor din diferitele 
sectoare ale vietii sociale. 

6. EDUCATIA PENTRU COMMUNICARE SI MASS MEDIA urmareste formarea 
capacitatii de a valorifica informatii mass- media dar cu valoare autentica. 

7. EDUCATIA SANITARA MODERNA face referire la organizarea rationala a vietii, 
educatia nutritionala, educatia casnica, educatia sexuala. 

8. EDUCATIA PENTRU TIMPUL LIBER este menita sa determine individul sa aprecieze 
timpul, sa isi imbunatateasca modul de organizare al acestuiasi sa adopte un stil de viata 
armonios si eficient. 

9. EDUCATIA PRIVIND DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI 
promoveaza egalitatea demnitatii umane, cunoasterea interculturala si a respectului 
pentru om, fara deosebire de rasa, cultura, etnie, religie, sexe, origini sociale. 

S-au conturat modalitati de introducere a noilor educatii in sistemele moderne de invatamant 
si aparitia de noi continuturi ale noilor educatii tratate interdisciplinar iar conceptul denumit 
generic”Conceptul de la Roma”a reunit specialisti de pe tot globul in intentia de a canaliza atentia 
catre evolutia si destinele omenirii. 

 Concluziile specialistilor in domeniul managementului timpului sunt sumbre. 
 Educatia pentru timpul liber apare si in configuratia noilor educatii ca prioritate. 
 Folosirea eficienta a timpului de catre copii pentru a fi utila viitorului adult nu se prea 

invata in sistemul de invatamant. Despre timp, temporalitate si prioritati sunt destinate prea putine 
activitati iar obiectivele urmarite de catre acestea sunt asimilate teoretic, copiilor neformandu-li-se 
abilitati de planificare si programare a timpului.  

Pentru ca viitorul adult sa beneficieze de o buna organizare a timpului destinat activitatilor 
efective, activitatilor si solicitarilor neprevazute, intreruperilor inevitabile dar mai ales relaxarii, 
reflectiei, si creativitatii trebuie sa i se formeze inca de mic, abilitati de gestionare a bugetului de 
timp si de organizare a prioritatilor. Daca se formeaza premisele capacitatii de a intelege si prevede 
viitorul, ca viata este directionata dupa”n”factori de influenta, atunci viitorul adult va putea face fata 
solicitarilor inerente unei vieti tumultuoase care sa aduca satisfactii profesionale si personale dar 
mai ales sa inteleaga cum sa imbine armonios munca efectiva cu relaxarea, cu activitatea si creatia 
personala. 
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Structura si continutul noului curriculum, metodologia de aplicare a planului de invatamant 
pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 – 6/7 ani, evaluarea in invatamantul prescolar, activitatile 
integrate ca modalitate eficienta de parcurgere a noului curriculum, continuturile specifice, 
prefigureaza tendinte de schimbare in interiorul invatamantului prescolar si vizeaza eficientizarea si 
optimizarea calitatii educatiei la varste timpurii pentru a putea raspunde atat actualelor exigente 
sociale, a celor de dezvoltare personala cat si pentru aprecierea si imbunatatirea modului de 
organizare si utilizare a timpului.. 

Obiectivele cadru si obiectivele de referinta urmaresc dezvoltarea de abilitati de percepere a 
timpului si de gestionare eficienta a acestuia, programul zilnic, configurat pe activitati bazate pe joc 
si invatare, individual si pe grupuri de copii, amplasate in orarul zilnic, fac posibila satisfacerea 
nevoii de joc, de activitate, de relaxare de utilizare diversificata a timpului. Zilnic copilul parcurge 
activitati alese si jocuri diverse, activitati de dezvoltarea deprinderilor personale igienice, sanitare, 
civice, de protectia sanatatii si a vietii in general, activitati de recuperare si de exersare de abilitati, 
activitati de relaxare, activitati optionale etc. Toate il formeaza pentru o viata sanatoasa si 
echilibrata in functie de nevoile si interesele individuale, in functie de particularitatile de varsta 
specifice. Toate acestea se deruleaza in timpul unei zile, de dimineata pina seara, atat in cadrul 
familiei dar mai ales in gradinita de copii. 

Structura regimului zilnic din gradinita il formeaza pentru a utiliza timpul in mod eficient, 
un timp de activitate efectiva imbinat cu un timp de relaxare si de creatie personala. 

Daca pina la 2 ani si jumatate familia a pendulat intre a-i oferi cunostinte si abilitati pe 
masura capacitatilor lor personale, odata cu intrarea in gradinita de copii, regimul de viata se 
structureaza zilnic in functie de necesitatile sale si de curba de efort saptamanala, psihologica, de 
interesele sale amalgamate cu interesele parintilor. Activitatile derulate in cadrul organizat, sub 
indrumarea si cooperarea cu cadrul didactic, tematica, diversitatea metodelor si materialelor, 
abilitatea si tactul pedagogic, cadrul centrat pe zone de interes, atmosfera si echipa creata in 
gradinita permit formarea premiselor abilitatii de percepere si gestionare a timpului, de finalizare a 
unor obiective, de depistare a cauzelor pierderilor de timp si/ sau nefinalizarea obiectivelor propuse. 

Gradinita si familia trebuie sa constituie factorii responsabili in dezvoltarea inca de timpuriu 
a capacitatii de gestionare eficienta a timpului micului prescolar pentru ca apoi familia, scoala, 
comunitatea sa ii confere continuitate. 

Numerosi teoreticieni sunt de parere ca jocul este munca unui copil.  
Pentru copiii de varsta prescolara invatarea se face prin joc iar jocul inseamna invatare, iar 

acestea doua nu trebuie separate una de cealalta. Stimulind copiii sa se joace se stimuleaza 
dezvoltarea fireasca a abilitatilor si a talentelor. 

Pledez pentru utilizarea jocului ca activitate de baza a varstei prescolare si in formarea 
abilitatii de percepere a timpului si de utilizare eficienta al acestuia. Prin joc se satisfac nevoile si 
interesele copilului, se faciliteaza relatii interumane firesti, se stabilesc roluri si obiective, metode 
de rezolvare a diverselor probleme, se iau decizii, se pot autoexprima, se pot observa diferentele. 

Prin joc, copilul esti independent dar dependent de ceilalti si de timp. 
Pledez pentru parteneriatul educatoare (gradinita) si familie in formarea viitorului scolar 

apoi a viitorului adult care sa isi propuna un set de obiective de atins, intr-o ordine prioritara, care sa 
dea in final satisfactia timpului trecut dar prezent, util, si satisfactia imbinarii echilibrate a timpului 
efectiv lucrat cu timpul liber, cu relaxarea, cu reflectia si creatia personala. 
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PROIECT DIDACTIC 
LECŢIA DE RECAPITULARE ŞI  

SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR 
 

 
Profesor Daniela Georgescu 

Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Piteşti 
 
Disciplina: Informatică 
Data: 10 mai 2013 
Clasa a IV-a a C – Anul I de informatică 
Profesor: Georgescu Daniela 
Unitatea de învăţare: Microsoft Word 
Tema: Meniul Format 
Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizarea cunoştinţelor 
Locul de desfăşurare : Laboratorul de informatică 
 
Nivelul iniţial al clasei : 

- elevii şi-au însuşit toate noţiunile anterioare în vederea rezolvării de aplicaţii; 
- elevii operează corect cu comenzile studiate. 
 

Obiectiv cadru : Rezolvarea de aplicaţii care necesită cunoştinţe despre formatarea la nivel de 
caracter şi paragraf; 
 
Obiective operaţionale :  

- să folosească corect opţiunile comenzilor Font, Paragraph, Borders and Shading, 
Columns, Drop Cap, Change Case, Background în aplicaţii; 

- însuşirea unor deprinderi elementare de operare; 
 
Obiective educaţionale : 
 
 Obiective cognitive : 

- sa utilizeze corect în aplicaţii comenzile învăţate; 
 

Obiective afective: 
- să argumenteze corect alegerea variantei alese; 
- să aprecieze corect soluţiile oferite de ceilalţi membri ai grupei.; 
- să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa; 
 

Strategii didactice: 
 

Principii didactice: 
- principiul participării şi învăţării active; 
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 
- principiul conexiunii inverse; 

 
Metode de învăţământ: 
- metode de comunicare orala: expunere, conversaţie, problematizare; 
- metode de acţiune: exerciţiul, învăţare prin descoperire; 
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Procedee de instruire:  
- explicaţia în etapa de comunicare; 
- învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii; 
- problematizarea prin crearea situaţiilor problemă; 
- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor; 

 
Forme de organizare: frontală şi individuală; 
Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă; 
Resurse materiale: 
Material bibliografic: 

- Marinel Şerban, Emanuela Cerchez – Informatica pentru gimnaziu, Editura Polirom 
2002; 

- Pavel Florin Moraru – Aplicaţii practice de utilizare a calculatoarelor 
- Fişe de lucru; 

 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 
Moment  organizatoric: 

- pregătirea lecţiei: - întocmirea proiectului didactic; 
- pregatirea setului de întrebări; 
- pregătirea setului de aplicaţii; 

 
Organizarea şi pregătirea clasei: 

- verificarea frecvenţei; 
 

Captarea atenţiei clasei: 
- anunţarea subiectului pentru tema respectivă; 
- anunţarea obiectivelor urmărite; 
- anunţarea modului de desfăşurare a activităţii; 

 
Reactualizarea cunoştinţelor 

Reactualizarea cunoştinţelor se realizează cu ajutorul unui set de întrebări pentru 
reactualizarea cunoştinţelor teoretice dobândite anterior. Pe tablă se va face următorul ciorchine 
pornind de la întrebările profesorului: 

1. Ce aţi avut de recapitulat pentru azi? 
2. Ce comenzi ale meniului FORMAT am studiat? 
3. Ce opţiuni ne permite comanda Font? 
4. Ce opţiuni ne permite comanda Paragraph? 
5. Ce opţiuni ne permite comanda Borders and Shading? 
6. Ce efect are opţiunea Drop Cap? 
7. Ce efect are opţiunea Change Case? 
8. Ce fecte are opţiunea Columns? 
9. Ce fecte are opţiunea Background? 
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FORMAT 

FONT 

PARAGRAPH 

BORDERS 
AND 

SHADING 

Font

Character 
Spacing 

Text Effects

Shading 

DROP CAP 

COLUMNS 

CHANGE 
CASE 

Borders 

Page 
Border 

Alignment 

Line 
spacing 

BACKGROUND 
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Voi propune spre rezolvare următoarele aplicaţii: 
 

FIŞĂ DE LUCRU 
Recapitulare – Meniul Format 

 
I.  Creaţi un document word care să conţină următoarele două paragrafe de text, scrise cu fontul 
Arial şi mărimea 15. 
 Internetul nu aparţine în mod special nimănui. Nici măcar furnizorul de servicii Internet nu 
este proprietarul Internetului. 
 Indiferent dacă este vorba de o parte dintr-o companie care este proprietara echipamentului 
sau de un utilizator care deţine o pagina de World Wide Web, aceştia sunt numai deţinători ai unei 
părţi din Internet. 
Cerinţe: 

1. Aplicaţi următoarele formatări asupra textului din document: 
 Adăugaţi un titlu „CUI APARŢINE INTERNETUL” textului, centrat, fontul 

Verdana de dimensiune 16, îngroşat, înclinat, subliniat cu o linie dublă de culoare 
roşie, literele să fie distanţate la 2pt, apoi aplicaţi efectul de animaţie „Las Vegas 
Lights”; 

 Cuvintele „World Wide Web” din al doilea paragraf să fie scrise cu roşu şi tăiate cu 
o singură linie orizontală; 

 Transformaţi prima literă a primului paragraf întrtr-o letrină conţinută în text pe 2 
rănduri; 

 Pentru cuvântul „Internet” din cel de-al doilea paragraf aplicaţi „efect de umbră” 
scris cu albastru; 

 Liniile celor două paragrafe să fie spaţiate la un rând şi jumătate; 
 Primului paragraf aplicaţii un chenar cu linie triplă de culoare albastră iar celui de al 

doilea paragraf un efect de umbră de culoare galben; 
2. Salvaţi documentul cu numele subiect1.doc în folderul vostru din My Documents; 

 
II. Să se scrie într-un alt document word următoarea strofă de poezie: 

A fost odată ca-n poveşti  
A fost ca niciodată,  

Din rude mari împărăteşti,  
O prea frumoasă fată. 

Cerinţe: 
1. Versurile poeziei să fie scrise cu fontul Comic Sans Ms, 14, verde, centrat, pe două colane 

cu linie despărţitoare între ele; 
2. Salvaţi documentul cu numele subiect2.doc în folderul vostru din My Documents; 

 
III. a) Realizaţi într-un alt document Word un model de diplomă respectând următoarele 

cerinţe:  
a. Setaţi pagina astfel: sus, jos – 2 cm, stânga, dreapta – 2,5 cm, pagina să fie orientată tip 

vedere; 
b. Aplicaţi paginii un bordură la alegere; 
c. Schimbaţi fundalul paginii în galben. 
d. Cuvântul „DIPLOMĂ” să fie scris cu Word Art. Modificaţi culoarea de umplere şi 

grosimea liniei de contur dacă aceasta există. 
e. Textul diplomei să aibă următorul format: font Comic Sans MS, mărimea caracterelor 

24, de culoare albastru, caracterele să fie distanţate la 1,5 pt iar rândurile paragrafelor să 
fie la 1 rând şi jumătate. 

b) Salvaţi documentul cu numele diploma.doc în folderul vostru din My Documents; 
 
Temă:  
Elevii vor avea de realizat o invitaţie la un spectacol folosind diverse formatări. 
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ŞCOALA LIBERĂ, ŞCOALA MODERNĂ 
 

Prof. Georgeta Vandana Anina Cărare  
Şcoala Gimnazială nr. 1, sat. Văleni, Vaslui 

 
 Conceptul de educaţie a fost definit în moduri diferite, reînnoindu-se în funcţie de dialectica 
realităţii educaţionale. Etimologic termenul educaţie poate avea două surse, ambele de origine 
latină: „educatio” (derivat din educo-educare) ceea ce înseamnă „creştere, hrănire, formare”, deci 
„creşterea sau formarea copilului” şi din verbul latinesc „educo-educare”, cu sensul de „a scoate 
din, a ridica, a învăţa, a conduce”. 
 O temă dominantă in sociologia educaţiei este inegalitatea şanselor şi impactul asupra 
stratificării sociale. Relaţia dintre egalitatea şanselor în faţa şcolii şi şansele sociale constituie cea 
mai controversată problemă a sociologiei educaţiei. Premisa centrală este aceea că între structurile 
sociale şi educaţia şcolară există un raport biunivoc de determinare: educaţia şcolară are efect 
asupra poziţiei stratului sau clasei sociale în structura ierarhică a societăţii (nivele superioare ale 
straturilor sociale includ si nivelele superioare de şcolaritate) şi în acelaşi timp nivelul şanselor de 
acces educaţionalale unui individ este dependent de situarea sa într-un anumit strat sau clasă 
socială. 
 Conştientizarea rolului educaţiei în societate ar trebui s-o transforme într-un obiect al 
politicii economice, şi nu doar, separat, al politicii educaţionale. Nevoia de a dezvolta astăzi 
învăţământul înseamnă a avea capacitatea de a opera cu concepte viabile, adecvate unor contexte 
sociale, culturale, etnice, economice, în permanentă schimbare; înseamnă a pregăti personalităţi 
pentru a face faţă schimbărilor, dar şi pentru a planifica schimbările sociale. Reformarea economica 
şi cea educaţională reprezinta polii între care ar trebui să se situeze schimbarea societăţii româneşti 
actuale. 
 Dezvoltarea societăţii umane în general, şi a societăţii româneşti în particular, este 
caracterizată printr-o variabilitate rapidă, fapt care impune pentru grupe mari de oameni o 
perfecţionare continuă. Cea mai importantă misiune a şcolii va fi aceea de a-i învăţa pe elevi cum să 
înveţe. Mijloacele de autoeducare câştigă, pe zi ce trece, tot mai mult teren: manualele alternative, 
lecţiile prezentate de diferite televiziuni îi ajută pe elevi să acumuleze cunoştinţe. Dascălul 
încetează treptat să predea materia, rolul său fiind acela de „torţă” care luminează şi călăuzeşte paşii 
elevilor prin “tunelul cunoaşterii”. Dascălul va fi cel care va organiza munca elevilor şi îi va 
supraveghea. 
 Şcoala se confruntă mai mult ca oricând cu o stare de nelinişte a tinerei generaţii. Este 
evidentă o încrâncenare a copiilor, chiar de la vârstă fragedă, faţă de generaţiile mai în vârstă. 
Copiii nu mai vor să colaboreze nici cu părinţii, nici cu dascălii, ci vor să urmeze cu totul alte 
scopuri. Ei se îmbracă în pantaloni peticiţi, poartă saboţi de lemn, îşi vopsesc părul în diferite culori, 
îşi prelungesc studiile şi evită să se preocupe de cariera lor. În schimb, sunt dispuşi să participe la 
întâlniri cu activişti, la mitinguri şi demonstraţii. Interesul tinerilor pentru yoga, buddhism şi 
religiile primitive este în creştere deoarece tinerii au nevoi spirituale care nu pot fi satisfăcute în 
cadrul unui „model general” acceptat în prezent în societate. „Şcoala liberă” are rolul de a schimba 
sau cel puţin de a ameliora această stare de încrâncenare a tinerei generaţii. Dascălii sunt încătuşaţi 
în cerinţele planului de învăţământ şi în metodele de lucru tradiţionale şi moderne la care se adaugă 
şi o mulţime de prejudecăţi. Ei trebuie să evadeze din aceasta stare şi împreună cu părinţii să se 
apropie mai mult de elevi. Într-o şcoală liberă se poate realiza un contact strâns între părinţi şi 
dascăli în preocuparea comună pentru copii. Părinţii pot fi reprezentaţi în conducerea şi 
responsabilităţile asociaţiilor şcolare respective. Copiii vor avea sentimentul că este şcoala lor, cea 
pentru care părinţii activează practic, alături de dascăli. 
 În prezent, în lume, se impune necesitatea de a organiza învăţământul după cerinţele unei 
vieţi spirituale libere şi de a-l elibera de constrângerile politice şi economice. Nu se pot neglija 
problemele financiare şi uman-sociale ce sunt puse de întreţinerea unei şcoli libere, dar nici un efort 
nu este prea mare atunci când este vorba despre libertate. În şcoală, libertatea înseamnă dezvoltarea 
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copilului astfel încât acesta să preia răspunderea pentru propria dezvoltare. Acest obiectiv poate fi 
atins prin calitatea serviciilor oferite de dascăli. Elevii nu trebuie să devină neapărat artişti sau 
experţi într-un anumit domeniu, dar ei pot deveni oameni creatori prin dezvoltarea premiselor 
interioare ale fiecăruia. 
 În perioada de tranziţie, alături de învăţământ a apărut şi înfloreşte în timpul liber o şcoală 
fără profesor. Mass-media este o şcoală deschisă care beneficiază de libertatea pentru individ de a o 
urma sau nu. Mass-media este un fapt social-cultural care vine să umbrească şi chiar să zdruncine 
monopolul şcolii şi al familiei în materie de educaţie. Cantitativ, informaţia globală distribuită prin 
şcoală este contrabalansată de cea care provine pe alte canale, iar sub aspect calitativ, informaţia de 
tip mass-media este oferită în contexte cu totul diferite prin emisiuni ştiinţifice, dramatice, 
programe de varietăţi, actualităţi, reportaje, filme, etc. Ambele forme de educaţie şi cea tradiţională, 
şcolară şi cea înfăptuită prin intermediul mass-media sunt produsul epocii în care trăim şi răspund 
nevoilor reale ale culturii şi civilizaţiei moderne. Este evident faptul că cele două forme de educaţie 
trebuie să acţioneze convergent, ca un tot unitar, pentru a corespunde exigenţelor vremurilor 
noastre. 
 Educaţia este o necesitate a vieţii. Prin educaţie aflăm că există o deosebire esenţială între 
fiinţe şi lucruri. De exemplu, o piatră când este lovită, rezistă sau se fărâmiţează. Niciodată piatra nu 
încearcă să reacţioneze astfel încât să se apere împotriva loviturii, şi cu atât mai puţin să transforme 
lovitura în favoarea sa. Spre deosebire de piatră, fiinţa încearcă să transforme energiile ce 
acţionează asupra ei în mijloace ale existenţei sale viitoare. Dacă nu poate să acţioneze în acest fel, 
îşi va pierde identitatea ei de fiinţă. Atât timp cât există, fiinţa luptă pentru propria sa conservare. 
Astfel, viaţa este un proces de autoreînnoire prin acţionarea fiinţelor asupra mediului înconjurător.   
 Gândirea omului are o uimitoare plasticitate. Trebuie să studiem pentru noi înşine. Dacă noi 
nu avem grija noastră, cine atunci să o aibă? Dacă noi nu ne transformăm în propriul nostru 
„artizan” al dezvoltării personale, atunci cineva face acest lucru pentru noi?  Important este să vrem 
să creştem şi să ne dezvoltăm, să ne provocăm permanent şi să scoatem tot ce este mai bun din noi. 
Noi suntem povestitorii propriilor noastre vieţi şi doar noi suntem cei ce creăm sau nu legende 
despre noi. 

Ajutându-ne pe noi, putem apoi să-i ajutăm pe ceilalti. Mai mult decât atât, putem să-i 
ajutăm să se ajute pe ei înşişi. A ne dezvolta pe noi înşine reprezintă o excelentă oportunitate pentru 
instituţie de a se dezvolta. 

Tindem uneori să considerăm societatea ca fiind ceva separat de noi, dar din pricina careia 
avem probleme. Şi avem probleme pentru că noi nu suntem sau nu vrem să fim în societate. 
 Studiul permanent înseamnă a avea mereu conştiinţa trează şi atenţia îndreptată la tot ceea ce 
se întâmplă în jurul nostru. Suntem conştienţi de ceea ce facem şi tragem învăţămintele necesare. 
Trebuie să ne punem mereu întrebări şi să căutăm răspunsuri la ele, nu neapărat în experienţa sau 
cunoştinţele existente la un moment dat, ci în ceea ce mintea noastră poate să creeze. 
 A progresa în a ne modela pe noi înşine înseamnă, de asemenea, să învăţăm să tratăm 
greşelile ca pe reale oportunităţi de a învăţa ceva nou, nu ca pe nişte eşecuri. 
 Dezvoltând o filosofie a schimbării, facem în aşa fel încât schimbarea să fie ceva obişnuit şi 
natural pentru noi. Învăţăm să dorim permanent, să ne schimbăm şi să se petreacă ceva cu noi şi nu 
ne respingem nimic până când nu ne-am convins că nu ne foloseşte la nimic. 
 Studiem permanent pentru a ne diferenţia noi între noi şi pentru a creşte şi a deveni ceea ce 
suntem deja în plan potenţial. 
 Studiem pentru a avea o viziune globală asupra lucrurilor, pentru a obţine şi utiliza noi 
detode de lucru,  pentru a creşte stima de sine şi încrederea în forţele proprii. 
 Fiind sinceri cu noi înşine, ne intrebăm în final: merită să ne apucăm de studiu sau nu ? 
 
 
Bibliografie: 
Muster, Dumitru – „Metodologia cercetarii în educaţie şi învăţământ”, Editura Litera, Bucureşti, 
1999; 
Dottrens, Robert – „A educa şi a instrui”, Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
1978.    
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PROIECT DIDACTIC 
FRACȚII ZECIMALE 

Profesor Daniela Georgescu 
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Piteşti 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Piteşti 
Obiectul: Matematică 
Clasa: a  V - a  B 
Data: 4.06.2013 
Profesor: Georgescu Daniela 
Unitatea de învăţare: Fracţii zecimale 
Tema: Exerciţii şi probleme recapitulative 
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 
 

Competenţe generale 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice 

matematicii; 

2. Dezvoltarea capacităţilor de exploatare/investigare şi rezolvare de probleme; 

3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizand limbajul matematic; 

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate; 

Competenţe specifice 

CG1-3. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale; 

CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi 

pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale; 

CG5-3. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii 

zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor; 

CG4-3. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor unor ecuaţii de 

tipul:x  a = b; a x = b x · a = b(a 0); x : a = b (a 0), a : x = b (x  0); 

 

Obiective operationale : 

 Cognitive 

OC1- să efectueze calcule cu fracţii zecimale utilizând proprietăţile operaţiilor; 

OC2- să utilizeze transformările în fracţii ordinare respectiv fractii zecimale;  
OC3-să compare şi să ordoneze crescător sau descrescător fracţiile zecimale; 

OC4- să rezolve ecuaţii şi inecuaţii cu fracţii zecimale; 

OC5- să calculeze media aritmetică a fracţiilor zecimale; 

OC6- să manifeste perseverenţa în rezolvarea de probleme; să participe cu idei la găsirea unor 

soluţii; 



24

 2

 Afective 

OA1- sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ; 

OA2- dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare; 

OA3- să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu performanţele; 

OA4- stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic; 

OA5- să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic; 

 Psiho-motorii 

OP1- să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei; 

OP2- să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse 

 

Strategii didactice: 

 Principii didactice 

- principiul participării şi învăţării active; 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse; 

 Metode şi procedee 

- conversaţia 

- exerciţiul  

- activitatea independentă/pe grupe    

- învăţarea prin descoperire 

- ciorchinele 

 Mijloace de realizare 

- Manual 

- Fişe de lucru 

- George Turcitu, Constantin Basarab, Tudor Dragenu, Niculae Ghiciu, 

Ionică Rizea, Ştefan Smarandache,  Manual matematică, clasa a V-a. 

Editura Radical 

- Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ioan Balica, Dumitru Săvulescu, 

Matematică pentru clasa a V-a, Ed. ART 

 Forme de organizare 

- Frontală şi individuală 

- Pe grupe     
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DESFĂŞURAREA   LECŢIEI 

 
 

EVENIMENTELE 
LECŢIEI/ 
DURATA 

CONŢINUTUL INSTRUIRII STRATEGIA DIDACTICĂ 

ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 
ELEVILOR A B C D 

I. Moment 
organizatoric. 
(2 min) 

Se asigură 
condiţiile 
necesare 
desfăşurării 
lecţiei şi se 
notează absenţii. 

Se pregătesc 
pentru 
începerea orei 

Conversaţia
 
 
 

Frontal 
 

  

II. Verificarea 
temei  (3 min) 

Se verifică 
corectitudinea 
rezolvării temei 
de către elevi şi 
sunt efectuate la 
tablă exerciţiile 
la care elevii au 
întâmpinat 
dificultăţi. 

Sunt atenţi şi 
reţin 
explicaţiile 
oferite în 
vederea 
soluţionării 
exerciţiilor 
 

Explicaţia 
Conversaţia
 

Frontal Caiet 
de 
teme 

Verificarea 
prin 
sondaj 

 

III. 
Recapitularea 
cunoştinţelor  
anterioare 
(20 min) 
 

Se recapitulează 
cunoştințele do-
bândite în orele 
precedente: adu-
narea, scăderea, 
înmulţirea, îm-
părţirea, 
ridicarea la 
putere a frac-
ţiilor zecimale 
finite, media 
aritmetică a 
fracţiilor zeci-
male, rezolvarea 
ecuaţiilor şi 
inecuaţiilor cu 
fracţii zecimale. 
Se rezolvă, folo-
sind un 
ciorchine, 
exerciţii care au 
ca scop efectua-
rea corectă a 
acestor operaţii. 
(Anexa 1 pag 5) 

Sunt atenţi şi 
răspund la 
întrebările 
profesorului. 
 
Rezolvă la 
tablă, cu sau 
fără ajutor,  
exerciţiile 
propuse. 
Rezolvă pe 
caiete. 

Explicaţia 
Conversaţia
 
Exerciţiul 
 

Frontal 
Individual 
 
Individual 
 

Caiet 
de 
clasă 
Fişă 
de 
lucru 

Observarea 
sistematică 
 
Verificarea 
prin sondaj 
 

IV. Evaluarea 
(8 min) 
 
 

Etapa de 
recapitulare 
continuă cu un 
mic test. 
(Anexa 2 pag 6) 

Elevii rezolvă 
pe caiete 
testul propus 
de profesor.  
 

Exerciţiu 
Explicaţia 

Frontal 
Individual 

Caiet 
de 
clasă 
Fişă 
de 

Observarea 
sistematică 
 
Verificarea 
prin sondaj 
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Elevii care 
reuşesc să 
incheie testul 
corect primesc 
aprecieri din 
partea 
profesorului. 

lucru  

V. Asigurarea 
feedback-ului 
(15 min) 
 

În limita 
timpului rămas, 
în continuare se 
rezolvă un set de 
exerciţii, fiecare 
exerciţiu fiind 
numerotat cu o 
literă. 
Rezultatele 
acestor exerciţii 
se vor ordona 
crescător 
obţinându-se un 
cuvânt. 
(Anexa 3 pag 7) 

Elevii se 
grupează doi 
câte doi (pe 
băncuţe) şi 
rezolvă pe 
caiete setul de 
exerciţii 
propus de 
către profesor 
ordonând apoi 
soluţiile 
obţinute. 
 

Exerciţiu 
Explicaţia 
Conversaţia
 

Frontal 
Pe grupe 
 

Caiet 
de 
clasă 
Fişă 
de 
lucru 

Observarea 
sistematică 
 

VI. Încheierea 
lecţiei (2 min) 

Se fac aprecieri 
asupra modului 
în care au 
răspuns elevii şi 
se anunţă tema 
pentru ora 
viitoare. 
Profesorul 
distribuie 
elevilor fişa de 
lucru temă şi 
explică pe scurt 
elevilor cum o 
vor rezolva. Unii 
elevi vor primi 
diplome 
simbolice pentru 
activitatea 
desfăşurată în 
timpul orei. 
(Anexa 4 pag 8) 
(Anexa 5 pag 9) 

Elevii sunt 
atenţi la 
explicaţiile 
profesorului şi 
studiază fişa 
pentru temă 

Aprecierea 
verbală 
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Anexă 1.                      FRACŢII ZECIMALE - RECAPITULARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: 1. Alegeţi alte numere zecimale şi parcurgeţi cerinţele ciorchinelui. 
              2. Inventaţi cerinţe asemănătoare şi propuneţi-le colegilor. 

5. Rezultatul 
împărţirii 
numărului 5,36 la  
a  
este…................... 

 
a = 13,4 

 

4. Puterea a 
doua a lui a este 
……… 
 

14. Micşorând de 
10 ori a obţinem 
…….... 

13. 10,2 + 3  a= ….. 
 

2. Numărul cu 28,9  
mai mare decât a  
este ……... 

7. Numărul cu 11,6  
mai mic decât a este 
….......... 

3. Dintre a şi 
12,52 mai mare 
este………. 

1. Transformând 
numărul a în fracţie 
ordinară ireductibilă 
obţinem …….  

6. Mărind de 100 de ori 
numărul a 
obţinem……...... 

8. Media 
aritmetică dintre 
a şi 15,6 este 
numărul …… 
 

12. Sfertul 
numărului a este  …. 

11. Suma dintre 
jumătatea 
numărului a şi 
dublul numărului a 
este ………… 
 

10. Soluţia naturală 
a ecuaţiei  
a + 2x = 20 este .... 

9. Soluţia naturală 
a inecuaţiei x+a < 
15,6 
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Anexă 2 
 
Alege două numere a şi b, a din mulţimea {7,9,11} şi b din mulţimea {40,50}.  
 
1. În căsuţa 1 scrie rezultatul împărţirii lui a la b 
 
2. La numărul obţinut adună 1,5 ; 
    scrie rezultatul în a doua căsuţă. 
 
3. Rezultatul obţinut înmulţeşte-l cu 0,8 ; 
    scrie rezultatul în a treia căsuţă. 
 
4. La ultimul numărul obţinut adună 6,8 ; 
    scrie rezultatul în a patra căsuţă. 
 
5. Ultimul rezultat împarte-l la 0,8 ; 
    scrie rezultatul în a cincea căsuţă. 
 
6. Din ultimul rezultat scade numărul din căsuţa 1 
    scrie rezultatul în ultima căsuţă. 
 
§ Dacă ai lucrat corect la toate aplicaţiile, ultimul rezultat este chiar nota la acest test! 
§ Dacă ai greşit, reia aplicaţia acasă de …….ori, insistă şi vei reuşi!!! 

 
 

SUCCES!!! 
 

 
Anexă 3 

 
FIŞĂ DE LUCRU 

Numele: 
Prenumele: 
Clasa: a V – a  
Data: 4.06.2013 
     
Calculaţi şi aranjaţi rezultatele obţinute în ordine crescătoare. Ce cuvânt ati obţinut? 

 
 

L:     X+25,17=32,15 
R:    29,736·100:10= 
Ă:    437 – X=300,3 
E:     35,1·X=175,5 
I:     X :7,4=5,6 
I:     Media aritmetică a numerelor 9,06; 8,28 şi 10,26 
T:     4,7+X=49 
F:     0,9x – 0,5=0,4 
C:     5,22+5,2·2= 
I:     X+12,5 – 10,6=500,01 

 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
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Anexă 4 
 

   TEMĂ  
Fracţii zecimale 

 
 Partea I:  
1. Comparaţi perechile de numere:  
  

3,2................3,20     17,3..................1,73 

0,5................0,39     523..................4,5227 

 

2. Ordonaţi crescător numerele: 4,3; 4,31; 4,302; 0,43; 43,31; 0,043. 

…………........................................................................................ 

3. Rezultatul calculului:  7,3 + 15,241 este egal cu ........................ . 

4. Rezultatul calculului:  3,18 - 2,243  este egal cu ........................ . 

5. Rezultatul calculului:  5,8  0,17 este egal cu ............................. . 

6. Rezultatul calculului:  3,816 : 7,2 este egal cu ........................... . 

7. Rezultatul calculului:  0,23  este egal cu   ................................... . 

8. Rezultatul calculului:  5,47  5,49 : 5,412 este egal cu ................. . 

9. Rezultatul calculului:  (2,38)3 : (2,34)6 este egal cu .................... . 

Partea a II- a 

1. Efectuaţi, respectând ordinea efectuării operaţiilor şi a parantezelor: 

0,14  [2,75 + (3,46 + 0,52 – 6:5):0,1] = 

2. Rezolvaţi ecuaţiile: 

x + 5,3 = 7,21 1,2  x = 4,2 

x – 3,2 = 5,19 8,1 : x = 0,9 

3,15 – x = 3,1 x : 3,2 = 5,1 
      

3. Media aritmetică a două fracţii zecimale este 3,25 iar una din ele este 4,5. Aflaţi cealaltă 

fracţie. 

 

4. Ana, Marius şi Dan le ajută bunicilor la recoltatul legumelor  din grădină. Dacă Ana a 

recoltat 19,2 kg legume, Marius a recoltat de trei ori mai mult decât Ana şi Dan cu 27,4 kg 

mai puţin decât Ana şi Marius la un loc, să se afle câte kg de legume au cules împreună cei 

trei copii.                  
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     Anexă 5 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE ACORDĂ ELEVULUI / ELEVEI 
 

……………………………………………………….......................... 
 

DIN CLASA A V‐ A B 
 

PENTRU ACTIVITATEA DEOSEBITĂ DESFĂŞURATĂ LA 
MATEMATICĂ ÎN CADRUL LECŢIEI 

“Fracţii zecimale. Exerciţii şi probleme recapitulative” 
 

                               Profesor: Daniela Georgescu 
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Primul site românesc complex dedicat   
● portofoliului digital al elevului 

şi  
● comunităţii elevilor creativi 

 
 
Qvis.ro a fost dezvoltat de Editura Paralela 45 în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. 
34.420/21.03.2012, încheiat cu Ministerul Educației Naționale. 
Portofoliul educațional al elevului este prevăzut în Legea Educației Naționale precum şi în alte 
ordine emise de M.E.N., începând cu clasa pregătitoare.  

CARACTERISTICI ȘI UTILITATE: 
Prin intermediul  platformei Qvis.ro, elevii: 
● își pot elabora și gestiona un portofoliu personal pentru orice disciplină/activitate școlară din 
toate ariile curriculare; 
● își pot face cunoscute creațiile personale – realizate la orice disciplină şcolară sau la 
concursuri şcolare – postând  ilustrații, texte, fotografii, videoclipuri sau scurte pasaje muzicale;  
● accesând Pagina cadrului didactic, profesorii pot monitoriza, îndruma și evalua cu ușurință și 
în orice moment progresele învățării fiecărui elev în parte.  
 
AVANTAJELE portofoliului digital al elevului: 

– este mai sigur și mai ușor de elaborat, arhivat și utilizat decât un portofoliu clasic, 
completat pe hârtie;  

– se realizează într-un timp scurt; 
– este foarte simplu de accesat (poate fi accesat chiar și de pe un telefon mobil conectat la 

internet); 
– poate fi consultat de oriunde și în orice moment; 
– poate fi printat și prezentat oricând este nevoie, fiind necesară doar o imprimantă.  
– Îl puteți completa și arăta în orice moment, utilizând și un telefon cu acces la internet și îl 

puteți printa oricând vi se cere, utilizând o simplă imprimantă. 
 
RESURSE TEHNICE: 

– internet 
– calculator, laptop, tabletă sau telefonul mobil 
– imprimantă (dacă se dorește printarea e-portofoliului) 

 
REȚINETI ESENȚIALUL:  
● elevii își pot elabora și gestiona un portofoliu personal pentru orice disciplină/activitate 
școlară; 
● își pot expune creații personale realizate la orice disciplină şcolară sau la concursuri şcolare; 
● completarea portofoliului elevului este obligatorie, conform legislației școlare actuale. 
 
 Intrați pe www.qvis.ro și veți găsi detaliat toate informațiile necesare. 
 

http://www.Qvis.ro
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Prima platformă complexă din România dedicată  
portofoliului digital al cadrelor didactice:  

● e-portofoliului profesorului,  
● e-portofoliului directorului şi  
● e-portofoliului catedrei /comisiei metodice   

– pentru orice disciplină şcolară şi pentru orice tip de unitate de învăţământ – 
 
Qedu.ro a fost dezvoltat de Editura Paralela 45 în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. 
34.420/21.03.2012, încheiat cu Ministerul Educației Naționale. 
 
Portofoliul educațional al profesorului este prevăzut atât în Legea Educației Naționale, cât și în 
peste 18 Ordine de Ministru emise în ultimii ani.   

CARACTERISTICI ȘI UTILITATE: 
Prin intermediul Qedu.ro, profesorii, directorii și membrii catedrei/comisiei metodice: 
● își pot elabora foarte simplu e-portofoliul profesional personal, folosindu-se de modele și  
link-uri ajutătoare, 
● pot publica materiale (legate de tematica portofoliului) în Revista QEDU-E-portofoliu, cu 
ISSN, beneficiind astfel de adeverințe care le atestă activitatea științifico-metodică.   

AVANTJELE portofoliului digital al cadrului didactic: 
– este mai sigur și mai ușor de elaborat, arhivat și utilizat decât un portofoliu clasic, completat pe 
hârtie;  
– se realizează într-un timp scurt; 
– este foarte simplu de accesat (poate fi accesat chiar și de pe un telefon mobil conectat la 
internet); 
– poate fi consultat de oriunde și în orice moment; 
– poate fi printat și prezentat oricând este nevoie, fiind necesară doar o imprimantă.  
 
 RESURSE TEHNICE: 
- internet 
- calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil 
- imprimantă (daca se dorește printarea e-portofoliului) 
 
REȚINEȚI ESENȚIALUL: 
● profesorii, directorii și membrii catedrei/comisiei metodice își pot elabora uşor şi în timp scurt 
e-portofoliul profesional personal, folosindu-se de modele și link-uri ajutătoare;  
● profesorii, directorii și membrii catedrei/comisiei metodice pot publica materiale beneficiind 
astfel de adeverințe care le atestă activitatea științifico-metodică;  
● portofoliul educațional al profesorului este prevăzut în legislaţia şcolară actuală. 
 
Intrați pe www.qedu.ro și veți găsi detaliat toate informațiile necesare. 

http://www.Qedu.ro
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