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PĂDUREA, REGATUL POVEŞTILOR 
(scenetă cu temă ecologistă) 

 
Prof. Laureta Speranţa Banea  

Grădiniţa cu P.P. nr. 4 Măcin, jud. Tulcea 
 
Zâna Apelor 
Apă pură, cristalină, 
Scânteiere de lumină, 
Cercuri mici şi argintate, 
Văl de frunze peste ape...  
Pe tărâmul fermecat 
Ce Natura ni l-a dat, 
Eu sunt Zâna Apelor 
Şi dau viaţă şoaptelor 
Ce vă cheamă azi la sfat, 
S-apăraţi al meu regat! 
 
Zâna Florilor 
Draga mea, tu ai dreptate!  
E nevoie de armate 
De copii ecologişti,  
Responsabili, optimişti, 
Să-mi păstreze în poiană 
Rochiţa mea cea diafană 
Cu maci roşii ca de foc, 
Muşeţel din loc în loc, 
Şi bujorii din pădure, 
Să-i admire, nu să-i fure! 
Am uitat să mă prezint: 
Sunt Zâna florilor – şi nu vă mint – 
Eu sunt tare-ngrijorată 
Când natura-i poluată!  
 
Vântul 
Adierea mea uşoară, 
De te mângâie-ntr-o doară, 
Tu vei şti că sunt voios, 
Dar de suflu cu putere 
Zânele se-ascund, măi, vere,  
Căci aduc furtuni şi ploi, 
Uragane, ce ştiţi voi? 
 
Vânătorul 
Vântule vijelios, 
Vino-aicea şi stai jos. 
Eu dac-aş avea putere 
Ştii ce-aş cere? 
Aş ruga pe toţi, să ştii, 
Pe adulţi şi pe copii 
S-ocrotim pădurile,  
S-oprească furtunile! 
Şi cum eu sunt vânător, 
Le-aş păzi cu puşca la picior! 
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Vântul 
Nu-i nevoie, stai cuminte, 
Spun eu câteva cuvinte 
Celor care sunt de faţă, 
Şi-apoi, fiecare-nvaţă 
Câte-un pic din orice faptă, 
Căci poveştile ne-ndreaptă. 
 
Zâna Apelor 
Vântule, spuneai cândva  poveşti. 
Eşti bătrân – ţi le-aminteşti? 
 
Vântul 
Nu-i nevoie să spun eu, 
Vine o fetiţă, şi are coşul greu. 
 
Scufiţa Roşie 
Sunt Scufiţa Roşie! Şi ce? 
E-adevărat! Îmi plac florile! 
Din poiană am adunat, 
Ce nu-mi place am aruncat! 
 
Zâna Florilor 
Nu ţi-a fost milă de ele? 
 
Scufiţa Roşie 
Dar de ce? Că-s subţirele? 
Şi-aşa în vază trăiesc mai puţin, 
Pentru ce atâta chin? 
 
Vântul 
Ai greşit! 
Lasă, dragă, nu fi supărată, 
Vine cineva care a făcut-o lată! 
 
Capra (cu trei iezi) 
Mi-ajungea necazul meu 
Cu lupul cel derbedeu! 
El mi-a mâncat iezişorii 
Nu puteam să-i dau uitării, 
Şi am vrut să-l pedepsesc. 
Nu ştiam ce mult greşesc... 
Minte n-am avut deloc, 
În pădure să dau foc! 
De făceam copacii scrum, 
Unde locuiam acum?       
 
Degeţica 
Eu sunt Degeţica şi te sfătuiesc, 
Să nu mai faci ceva atât de nebunesc. 
Uite, eu, cât sunt de mică, 
Am tratat o rândunică. 
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Şi-apoi m-a purtat în zbor, 
Pe tărâmul florilor. 
 
Pinocchio 
Sunt Pinocchio, 
Şi poveştile ne-nvaţă 
Că şi lemnul poate prinde viaţă.  
Folosiţi doar lemn uscat 
Dacă vreţi un omuleţ sculptat. 
Când copacul singur s-a uscat, 
Doar atunci poate fi tăiat. 
 
Vântul 
Iată, au sosit ecologiştii! 
Din poveştile uitate, 
Luaţi aminte! 
 
Ecologist I  
Pentru noi, cea mai bună poveste, 
,,Fata moşului şi-a babei” este. 
Cea frumoasă şi harnică 
Îngrijea şi iubea natura, 
Însă fata leneşă şi făţarnică 
Cu greu îşi putea ţine gura. 
Nu putea să preţuiască 
Tot ce-n jur natura vrea să-i dăruiască.  
Ecologist II 
Mă gândesc acum mai bine, 
Ascultaţi-mă pe mine! 
Povestitorii înţelepţi  
Au creat eroii pe care-i vedeţi. 
Iar poveştile spuse din gură-n gură, 
Toate-s inspirate din natură! 
 
Ecologist III 
Pădure, pădure cu aer curat, 
Cu verdele crud ce ploaia l-a dat, 
Cu raze de soare ce trec prin frunziş 
S-alinte florile din luminiş. 
 
Ecologist IV 
Şi multe vietăţi, suflete – o mie, 
Ştiu că pădurea e o împărăţie.  
Urşii greoi, cerbi luptători,  
Vulpea vicleană se-ntoarce în zori, 
Veveriţe-acrobate ce-i distrează pe toţi, 
Lupi cu ochi galbeni ca o bandă de hoţi, 
Căprioare gingaşe - domniţe regale 
Şi iepuri zglobii, pe cărări haimanale. 
 
E viaţă-n pădure, ca-ntr-un palat, 
Ocrotiţi şi-admiraţi acest loc minunat! 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
Călătorie în lumea animalelor 

 
Prof. Radu Ioana 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Sibiu 
 

Data: 6.03.2013 
Grădiniţa: Grădiniţa cu program prelungit nr.16 Sibiu 
Grupa: mare A 
Profesor: Radu Ioana 
Tema de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?“ 
Proiectul: „În lumea celor care nu cuvântă“ 
Subtema: „Să iubim şi să ocrotim animalele!“ 
Denumirea activităţii: „Natura - comoara noastră!“ (opţional educaţie ecologică) 
Subiectul activităţii: „Călătorie în lumea animalelor“ 
Forma de realizare: joc didactic 
Forma de organizare: pe grupe, frontală  
Tipul activităţii: de evaluare a cunoştinţelor 
SCOPUL: Evaluarea cunoştinţelor preşcolarilor referitoare la animalele domestice şi sălbatice care 
trăiesc în ţara noastră (denumirea corectă, aspect extern, hrană, adăpost, foloase, nevoi specifice), 
vizând achiziţiile dobândite în diverse domenii experienţiale (D.Ş., D.L.C., D.O.S. şi D.E.C.). 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1: să asculte cu interes poezia recitată de Voinicel, referitoare la ocrotirea animalelor; 
O2: să clasifice corect animalele, în domestice şi sălbatice, motivând alegerea făcută; 
O3: să indice mediul de viaţă al animalelor domestice şi sălbatice; 
O4: să grupeze animalele din cele două clase în funcţie de sunetul iniţial c, g sau v; 
O5: să formeze perechi între numărul de animale de pe jeton şi cifra corespunzătoare, în concentrul 
1-9; 
O6: să aprecieze natura faptelor oamenilor faţă de animale şi faţă de pădure ca sistem viu; 
O7: să asocieze fiecărui adăpost de animal numărul de silabe corect, prin indicarea cifrei; 
O8: să dezlege ghicitorile propuse; 
O9: să intoneze un fragment muzical despre animalul-emblemă al echipei; 
O10: să descrie, compare, analizeze, asocieze, aplice, argumenteze, despre animalul selectat; 
O11: să realizeze blazonul echipei lui, din materialul pus la dispoziţie; 
O12: să manifeste pe toată durata activităţii o atitudine protectoare faţă de animale şi natură în 
ansamblul ei. 
 
Metode şi procedee: „Să dezlegăm misterul! “,„Ghicitorile“, „Cubul“, „Tehnica Blazonului“, 
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, instructajul, jocul, exerciţiul. 
Mijloace de învăţământ:   
- păpuşă reprezentându-l pe Voinicel, prietenul copiilor şi ocrotitorul naturii; 
- ecusoane (pisici, veveriţe, cai, urşi, oi, iepuri sălbatici) – cele şase echipe de copii aflate în 
competiţie; 
- planşă ilustrată cu imagini din poezia „Fapte bune”, de Victor Tulbure; 
- flanelograf şi buline roşii pentru a evidenţia punctajul fiecărei echipe; 
- material didactic necesar pentru probele concursului: 
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PROBA I. 
1. Două planşe reprezentând mediile de viaţă ale animalelor (pădurea şi ferma animalelor  

domestice), siluete de animale domestice şi sălbatice; 
2. Imagini de animale domestice şi sălbatice ale căror denumire încep cu „c” (cal, câine, 

căprioară, capră), „g” (găină, gâscă) şi „v” (veveriţă, vulpe, vacă) şi trei planşe mai mari pe 
care sunt scrise literele, c, g şi v; 

3. Imagini pe care sunt desenate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 animale domestice sau sălbatice şi 
cifrele corespunzătoare; 

4. Imagini cu fapte bune şi cu fapte rele exercitate de către om faţă de diverse animale; 
5. Jetoane cu adăposturile animalelor şi patru planşe suport cu cifrele 1, 2, 3 şi 4 pentru 

indicarea numărului de silabe (grajd, cuşcă, bârlog, coteţ, scorbură, vizuină), 
6.  Jetoane cu fapte bune şi cu fapte rele ale omului faţă de mediul de viaţă al animalelor 

sălbatice (pădurea). 
 
PROBA II. – un bol cu bileţele pe care sunt scrise ghicitori despre animale domestice şi 
sălbatice; 
PROBA III. – cântecele „Graiul animalelor” şi „Masă bună”, ilustrate; 
PROBA IV. –  imagini/mulaje cu diverse animale domestice şi sălbatice şi cubul cu şase feţe: 
1. PISICA – descrie; 
2. VEVERIŢA – compară; 
3. CALUL – analizează; 
4. URSUL – asociază; 
5. OAIA – aplică; 
6. IEPURELE SĂLBATIC – argumentează; 
 
PROBA V. – material didactic necesar pentru realizarea blazonului fiecărei echipe – carton 
colorat, lipici, decupajele color ale celor şase animale, literele iniţiale ale cuvintelor ce 
denumesc animalele, siluete reprezentând hrana, foloasele, adăposturile acestora; 

- recompense pentru toţi copiii care au participat la activitate. 
Durata activităţii: 45 de minute 
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Nr. 
crt. 

Etapele 
activităţii 

Activitatea 
educatoarei 

Activitatea 
copiilor 

Strategii didactice O Evaluare  
Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

 
 

1. 

 
 

Moment 
organizatoric 

- aerisesc sala de 
grupă şi aşez 
mobilierul, 
grupând 
măsuţele două 
câte două, pentru 
6 echipe de 
copii; 
- pregătesc 
flanelograful şi 
bulinele roşii, iar 
materialul 
didactic necesar 
îl aşez pe o 
măsuţă aflată în 
faţă, pentru a-l 
avea la 
îndemână; 

- intră în mod 
organizat în sala 
de grupă, având 
prinse în piept 
ecusoanele cu 
cele şase 
animale: pisica, 
veveriţa, calul, 
ursul, oaia şi 
iepurele de 
câmp; 
- fiecare echipă 
ia loc la măsuţa 
corespunzătoare; 

 - flanelograf 
- buline roşii 
- ecusoane cu 
animale 
- materialul 
necesar la 
activitate 

 
 
 
 
 

 
- observarea 

reacţiilor 
copiilor 

 

 
 
 

2. 

 
 
 

Captarea 
atenţiei 

- în sala de grupă 
îşi face apariţia 
Voinicel, 
prietenul 
copiilor şi al 
naturii, care le 
recită copiilor 
poezia “Fapte 
bune”, de 
Victor Tulbure: 
1. De pe-acuma 
fapte bune 
Câte poţi să faci, 
ţi-oi spune: 
Poţi să dai la 
porumbei, 
Câte-o strachină 
de mei. 
2. De la-nec 
albina poţi 
Întinzând un pai 
s-o scoţi, 
Poţi, udând cu 
stropitoarea, 
Să ajuţi să 
crească floarea. 
3. Poţi să treci 
fără să strici, 
Muşuroiul de 
furnici, 
Iar pisoii mici şi 
dragi 
Poţi de coadă să 
nu-i tragi! 

- ascultă cu 
interes poezia, 
observând în 
acelaşi timp 
ilustraţiile; 
 
 
 
- sub îndrumarea 
educatoarei, 
copiii extrag 
principala 
învăţătură a 
textului, aceea 
de a fi buni cu 
animalele şi de a 
le ocroti. 
 
 

 
 jocul 
 
 
 
 
 conversaţia 

- păpuşa 
Voinicel 
- planşă 
ilustrată pentru 
poezia “Fapte 
bune”, de 
Victor Tulbure 

O1 
 
 
 
 
 

O12 
 
 
 
 
 
 

 

 
- observarea 

reacţiilor 
copiilor 

- evaluare 
frontală 

 
 

- analiza 
răspunsurilor 

 
 

3. 

 
 

Anunţarea 
temei 

 
 

- propun copiilor 
să realizăm 
împreună cu 
Voinicel o 
“Călătorie în 
lumea 

- repetă titlul 
jocului; 
- îşi exprimă 
dorinţa şi 
nerăbdarea de a 
participa la 

 
 conversaţia 

 
- flanelograf 
- buline roşii 

 
 

O12 
 
 

 

 
- observarea 

reacţiilor 
copiilor 

 



11

 

 animalelor”. Cu 
această ocazie 
vor avea ocazia 
să ia parte la un 
concurs cu probe 
interesante, să 
arate ce 
cunoştinţe deţin 
despre animalele 
domestice şi 
sălbatice, dar 
mai ales să se 
dovedească 
ocrotitori şi 
prieteni ai 
micilor 
necuvântătoare; 

concursul 
propus de 
Voinicel; 
- se declară 
ocrotitori, 
prieteni ai 
animalelor; 
- observă 
flanelograful şi 
bulinele roşii, 
unde vor fi 
marcate 
rezultatele 
obţinute de cele 
şase echipe; 

 
 

 
 

4. 

 
 
 
 

Dirijarea 
învăţării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROBA I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-prezint regulile 
jocului: Voinicel 
va supune 
echipele de 
animăluţe la 
cinci probe. 
Pentru fiecare 
problemă sau 
sarcină rezolvată 
corect, fără nici 
o greşeală, 
Voinicel va oferi 
echipei 
respective o 
bulină roşie. 
Dacă este cazul, 
el poate oferi 
chiar mai multe 
puncte. Câştigă 
echipa care a 
acumulat cele 
mai multe buline 
roşii. La acest 
joc este necesar 
ca toţi membrii 
unei echipe să 
colaboreze între 
ei pentru a găsi 
răspunsul corect 
la fiecare probă; 
 
Să dezlegăm 
misterul! 
- fiecare echipă 
primeşte sarcini 
specifice: 
 ECHIPA 1 

– să separe 
grupa 
animalelor 
domestice 
de grupa 
animalelor 
sălbatice 
şi psă 

- formulează în 
cuvinte proprii  
regulile jocului; 
- fiecare echipă 
rezolvă sarcinile 
distribuite de 
educatoare; 
- membrii 
fiecărei echipe 
se consultă între 
ei pentru a găsi 
răspunsurile 
corecte; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- formează 
corect grupa 
animalelor 
domestice şi 
grupa animalelor 
sălbatice, le 
amplasează în 
mediul de viaţă 
adecvat. 
Subliniază faptul 
că bunăstarea 
acestor animale 
depinde de 
situarea acestora 
în mediul de 
viaţă potrivit; 
- denumesc 
animalele, 
stabilesc sunetul 

 instructajul 
 conversaţia 
 explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Să dezlegăm 

misterul! 
 conversaţia 
 explicaţia 
 jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Să dezlegăm 

misterul! 
 conversaţia 
 explicaţia 
 jocul 
 
 
 

- flanelograf 
- buline roşii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- planşe suport 
cu mediile de 
viaţă ale 
animalelor 
domestice şi 
sălbatice 
 
 
- siluete cu 
animale 
domestice şi 
sălbatice 
- lipici 
- jetoane cu 
animale, planşe 
suport cu 
literele c, v şi g 
şi lipici 
 
- mulţimi de 
animale, cifre, 
lipici 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

O2 
 

O3 
 
 

 
 
 
O4 

 
 
 
 
 

O5 
 
 
 
 

 
O6 

 
 

 
 

- analiza 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  evaluare 
individuală 
şi pe grupe 

 
 

- analiza 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  evaluare 
individuală 
şi pe grupe 

 
 
 
 
 

- analiza 
răspunsurilor 
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PROBA II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

plaseze 
fiecare 
grupă 
obţinută în 
mediul de 
viaţă 
specific: 
ferma de 
animale 
sau 
pădurea.  

 ECHIPA 2 
– plasează 
jetoanele 
cu animale 
domestice 
şi 
sălbatice 
la literele 
cu care 
încep 
denumirile 
lor : c, v 
sau g. 

 ECHIPA 3 
– să 
stabilească 
corespond
enţa între 
mulţimile 
de animale 
domestice 
sau 
sălbatice 
şi cifrele 
de la 1 la 
9; 

 ECHIPA 4 
– să separe 
faptele 
bune de 
faptele 
rele 
exercitate 
de om faţă 
de diverse 
animale. 
Denumesc 
faptele şi 
motivează 
alegerea 
făcută. 

 ECHIPA 5 
– să 
distribuie 
adăposturi
le 
animalelor 
pe 
planşele 
cu cifrele 
1, 2, 3 şi 

iniţial al fiecărui 
cuvânt; 
 
 
 
- numără câte 
animale sunt în 
fiecare grupă şi 
asociază 
acestora cifrele 
potrivite; 
 
 
 
- emit judecăţi 
de valoare 
privind natura 
faptelor faţă de 
animale; 
 
 
 
 
- despart corect 
în silabe 
cuvintele care 
desemnează 
adăposturi de 
animale:  grajd, 
coteţ, cuşcă,  
bârlog, 
scorbură, 
vizuină. 
 
 
 
- denumesc 
faptele şi 
motivează 
alegerea făcută. 
Emit judecăţi de 
valoare privind 
natura faptelor 
oamenilor; 
 
 
- fiecare echipă 
răspunde la 
ghicitori. Pentru 
fiecare răspuns 
corect, echipa 
primeşte o 
bulină roşie. 
 
6. Ursuleţ cu 
alb vărgat 
Rău cu vulpea e 
certat! 
(bursucul) 
7.Nu-i tractor, 
dar e în stare
Poieni, lunci, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ghicitorile 
 conversaţia 
 exerciţiul 
 jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 conversaţia 
 explicaţia 
 jocul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- set de imagini 
cu fapte bune 
şi rele faţă de 
animale 
 
 
 
 
- imagini cu 
adăposturi de 
animale şi 
planşe suport 
cu cifre de la 1 
la 4 
 
 
 
- set de imagini 
cu acţiuni 
pozitive şi 
negative faţă 
de mediul de 
viaţă al 
animalelor 
sălbatice, 
pădurea 
 
- bileţele pe 
care sunt scrise 
ghicitori 
 
 
 
 
- flanelograf 
- buline roşii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- flanelograf 
- buline roşii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O7 
 
 
 
 
 
 

 
O6 

 
 
 

 
 
 
O8 
O12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  evaluare 
individuală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- respectarea 
liniei 

melodice 
 

- stăpânirea 
textelor  

cântecelor 
 

 



13

 

 
 
 

PROBA III. 
 
 
 

 
 
 
PROBA IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBA V. 

4, în 
funcţie de 
numărul 
de silabe 
din care 
este 
compusă 
denumirea 
lor; 

 ECHIPA 6 
– să separe 
acţiunile 
pozitive 
de cele 
negative, 
exercitate 
de om faţă 
de pădure.  

 
Ghicitorile 
- prezint 
echipelor bolul 
cu bileţelele pe 
care sunt scrise 
ghicitorile şi 
invit câte un 
copil din fiecare 
echipă să extragă 
două bileţele 
1. Cu privirea 
jucăuşă, 
Urechiuşele – 
ţepuşă, 
Coada-n vânt 
peste spinare, 
Ca un semn de 
întrebare. 
Ghem roşcat 
stând pe cracă, 
Sparge-aluna 
şi-o dezghioacă. 
(veveriţa) 
2. Roşioară şi 
codată, 
Umblă noaptea 
prin poiată 
Şi la noi şi la 
vecini, 
Ca să cumpere 
găini, 
De plătit nu le 
plăteşte, 
Dar pe loc le 
jumuleşte.  
Cum o cheamă? 
(vulpea) 
3. Vara 
buruieni îi dai, 
Toamna boabe 
şi mălai, 
Cartofi, sfeclă 
furajeră. 

păduri să are! 
(porcul mistreţ) 
8. Jupâneasa 
durdulie 
Cu rochiţa 
cenuşie 
Lucrată din 
pene lucii, 
Caută pe lac 
papucii. 
(gâsca) 
9. Stau pe-al 
ierbilor covor, 
Speriaţi de 
umbra lor, 
De-i pericol, 
ţuşti, spre zare,
Prelungi umbre 
zburătoare. 
(iepurii) 
10. E bun 
dobitoc 
Foarte 
încăpăţânat 
Urechi lungi, 
Minte nu are, 
Are cruce pe 
spinare. 
(măgarul) 
11. Este mare, 
coarne are, 
Hrănită bine e-
n stare 
Să-ţi dea lapte 
şi smântână, 
Brânză 
proaspătă şi 
bună. 
(vaca) 
12. Lenevos 
cum e, nu şagă, 
Doarme, 
doarme iarna-
ntreagă 
Şi visează el, 
vezi bine 
Numai miere 
de albine. 
(ursul) 
- dacă 
interpretează 
fragmente din 
mai multe 
cântece despre 
animalul 
respectiv, 
primesc punctaj 
dublu; 
 
 
- grupa este 
împărţită deja în 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Cubul   
 conversaţia 
 explicaţia 
 demonstraţia 
 jocul 
 exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tehnica 

Blazonului 
 conversaţia 
 explicaţia 
 exerciţiul 
 jocul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- planşele 
cântecelor 
“Graiul 
animalelor” şi 
“Masă bună” 
 
 
 
 
- cubul cu şase 
feţe: pisica 
(descrie), 
veveriţa 
(compară), 
calul 
(analizează), 
ursul 
(asociază), oaia 
(aplică), 
iepurele 
sălbatic 
(argumentează) 
- mulaje şi 
planşe cu 
animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- carton colorat 
- lipici 
- decupaje care 
fac referire la 
elementul 
central – 
animalul 

 
 
 
O9 
O12 

 
 
 
 
 

 
O10 
O12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O11 
O12 

 
 

 

- analiza 
răspunsurilor 

 
 
 
 

- observarea  
reacţiilor 
copiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- probă 
practică 

 
 
 

- analiza 
calităţii 

produselor 
activităţii 



14

 

Grăsanul 
nostru de aici 
Iarna dă la 
schimb şorici, 
Cârnaţi, 
caltaboşi, 
cărniţă 
Şi-o gustoasă 
şunculiţă. 
(porcul) 
4. Are două 
mici corniţe, 
Coadă scurtă şi 
bărbiţă,  
Bea într-una 
multă apă, 
Oare cum se 
cheamă? 
(capră) 
5. Cu copite 
încălţată 
Şi-n cojoc e 
îmbrăcată. 
Rumegă la 
iarbă-ntr-una, 
Ne dă carne, 
lapte, lână, 
Adăpostul ei e-
n stână. 
(oaie) 
 
 
 
 
Cine cântă mai 
frumos 
- rog fiecare 
echipă să 
desemneze un 
reprezentant care 
să cânte cât mai 
expresiv un 
fragment 
muzical despre 
animalul 
emblemă al 
echipei; 
Cubul cu 
animale 
domestice şi 
sălbatice 
- aduc în faţa 
grupei CUBUL 
pe ale cărui feţe 
sunt desenate 
cele 6 animale 
emblemă ale 
echipelor, 
precizând 
sarcinile: 
PISICA -  
descrie animalul 

cele şase echipe; 
- copiii vor 
vizita rând pe 
rând diverse 
animale 
domestice sau 
sălbatice, 
selectând un 
mulaj sau un 
jeton cu 
animale, din cele 
aflate pe masă; 
- fiecare echipă 
desemnează un 
copil care să 
joace rolul lui 
Rostogolici, 
aruncătorul 
cubului-zar; 
- cubul este 
rostogolit de 
şase ori, câte o 
dată pentru 
fiecare echipă, 
fiecare echipă 
elaborându-şi 
răspunsurile; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- aranjează 
elementele 
asociate fiecărui 
animal pe 
suportul din 
carton colorat, 
obţinând 
blazonul; 
- fac comentarii 
privind 
conţinutul 
fiecărui blazon, 
dezvoltă ideile 
conţinute de 
imagini; 

emblemă 
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respectiv la 
modul general 
(sălbatic sau 
domestic, mediu 
de viaţă, hrană, 
adăpost etc.); 
VEVERIŢA – 
compară cu un 
alt animal 
indicat de 
educatoare 
(asemănări şi 
deosebiri); 
CALUL – 
analizează 
aspectul extern 
al animalului 
(descrie cu lux 
de amănunte 
acel animal); 
URSUL – 
asociază (la ce îi 
face acel animal 
să se gândească); 
OAIA – aplică 
(cum putem 
folosi acel 
animal, la ce este 
util, ce foloase 
aduce sau ce 
putem face cu 
el); 
IEPURELE DE 
CÂMP – 
argumentează 
dacă animalul 
este folositor sau 
nu 
Blazonul 
echipei 
- fiecare echipă 
primeşte 
materialele 
necesare pentru 
a realiza 
blazonul pisicii, 
veveriţei, 
calului, ursului, 
oii şi iepurelui 
sălbatic.  

 
 
5. 

 
 

Evaluarea 
activităţii 

- grupele aduc 
blazoanele 
realizate în faţa 
tuturor colegilor, 
pentru a le vedea 
- precizez 
numărul de 
puncte obţinut 
de fiecare echipă 
şi desemnez 
echipa (echipele) 
câştigătoare; 

- admiră 
lucrările 
realizate de 
colegi 
 
- cei care au 
câştigat îşi 
exprimă 
satisfacţia; 
 
 
- reacţionează 

 
 conversaţia 
 explicaţia 

 
- blazoanele 
- flanelograf 
- buline roşii 
 
 
 

 
 

O12 
 
 
 

 

- observarea 
reacţiilor 
copiilor 

 
- evaluarea 
echipelor 

 
- evaluarea 
individuală 
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- apreciez copiii 
care s-au 
remarcat în mod 
pozitiv la 
activitate şi 
echipele unde s-
a colaborat cel 
mai bine, 
motivând 
alegerile făcute; 

pozitiv la 
aprecieri; 

 
6. 

 
Încheierea 
activităţii 

- Voinicel le 
împarte copiilor 
recompense, 
încurajându-i să 
protejeze şi să 
susţină şi pe 
viitor mediul 
înconjurător. 

- îşi exprimă 
dorinţa de a 
adopta 
comportamente 
care nu 
dăunează 
mediului 
înconjurător. 

 conversaţia 
 

 

- recompense  
O12 
 

 
- observarea 

reacţiilor 
copiilor 
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PROIECTELE ŞI PARTENERIATELE EDUCAŢIONALE  
O POARTĂ DESCHISĂ CĂTRE REALITATE 

 
 

Profesor învăţământ preşcolar: Dorina Nica 
Grădiniţa cu P. P. „Dumbrava minunată” Tulcea 

 
                   „ Nu este destul să ştii, trebuie să şi aplici; 
                    Nu este destul să vrei, trebuie să şi faci.” 

                               J. W. GOETHE 
 
 

Epoca contemporană impune o schimbare radicală a opticii asupra educaţiei ca şi consecinţă a 
ritmului accelerat de evoluţie şi transformare. Noua funcţie a educaţiei este aceea de a-l forma pe 
om pentru a face faţă cerinţelor viitorului, pentru a se integra activ în viaţa socială.  

În noul curriculum preşcolar se disting două mari direcţii: crearea unui mediu educaţional 
adecvat pentru o stimulare continuă a învăţării şi introducerea copilului în ambianţa culturală a 
spaţiului social căruia îi aparţine, în ideea formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de 
sine. 

Reforma învăţământului preşcolar românesc a ţinut cont de aceste lucruri şi a oferit 
posibilitatea cadrelor didactice de a-şi manifesta măiestria în procesul educativ, prin abordarea 
creativă a conţinuturilor învăţării, aplicând metoda programelor şi proiectelor de parteneriat 
educaţional. Acest fapt, a permis continuarea şi diversificarea situaţiilor de învăţare, atât în cadrul 
activităţilor obligatorii, cât şi în activităţile extracurriculare. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta copiii să 
aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, copiii şi ceilalţi membri ai 
comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, succesul şcolar se realizează mult mai 
uşor. 

Părinţii copiilor au fost destul de reţinuţi la început, dar s-au adaptat cu rapiditate, au 
interacţionat între ei, au descoperit că participând la astfel de acţiuni pot găsi soluţii în rezolvarea 
unor probleme pe care le întâmpină în educaţia copiilor lor. 

Astfel, am iniţiat şi am derulat activităţi în cadrul proiectelor şi parteneriatelor, am participat 
la concursuri, am organizat vizite, excursii, expoziţii şi programe artistice, care au pus în evidenţa 
cunoştinţele dar şi competenţele pe care copiii le-au dobândit, ne-am experimentat abilitatea de a 
construi un mediu educaţional care să motiveze preşcolarul în procesul instructiv-educativ. 

În cadrul parteneriatului educaţional cu Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării-ICEM 
Tulcea, „Natura, prietena mea” în urma vizitelor şi acţiunilor desfăşurate acolo, copiii şi-au 
îmbunătăţit volumul de cunoştinţe despre flora şi fauna din Delta Dunării, atât de pe uscat şi din aer, 
cât şi din mediul acvatic. 

Tot în cadrul acestor activităţi extracurriculare, o altă experienţă pozitivă de care au beneficiat 
copiii din grupa noastră, sunt activităţile desfăşurate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,Panait 
Cerna”, cu tema: „Biblioteca – o lume minunată”. Copiii s-au familiarizat cu incinta bibliotecii, cu 
activităţile care se desfăşoară acolo, au participat cu lucrări la expoziţiile organizate aici cu diferite 
prilejuri, au făcut donaţii în cărţi şi jucării copiilor din judeţ, care nu aveau posibilităţi materiale şi 
au adus o undă de bucurie pe chipul lor. Activităţile desfăşurate au fost: „ Festivalul mărţişoarelor”-
concurs interjudeţean, expoziţie mărţişoare confecţionate, spectacol, prezentare de carte, ,,Tradiţii 
de Paşte”-expoziţie cu lucrări şi obiectepe teme religioase, ouă încondeiate, prezentare de carte şi 
fotodocumente, „ O carte pentru tine”-Ziua Mondială a Cărţii”, „Festivalul teatrului şi dansului”-
concurs de teatru şi dans intre clasele I-IV, „ Caravana cărţilor şi jucăriilor”-campanie de strîangere 
de jucării, cşrţi de colorat, cărţi de poveşti. Proiectul educativ „ Biblioteca-o lume minunată” a 
urmărit să îndrepte atenţia copiilor, părinţilor, dar şi a cadrelor didactice spre importanţa pe care o 
au cărţile în formarea şi educarea copiilor.  
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Pentru a apropia cât mai mult copiii preşcolari de mediul şi caracteristicile şcolii, am derulat, 
timp de 2 ani activităţi în cadrul parteneriatului cu şcoala ,,Cu paşi mici de la grădiniţă spre 
şcoală”. Pregătirea copiilor pentru startul şcolar presupune, alături de obţinerea unei stări de 
disponibilitate pentru activitatea de învăţare de tip şcolar şi familiarizarea acestora cu 
caracteristicile şi implicaţiile statutului de elev, cu natura relaţiilor cu adultul şi cu colegii, cu 
condiţiile mediului şcolar. Întâlnirile din cadrul proiectului au înlesnit o bună colaborare între 
grădiniţă şi şcoală, cunoaşterea de către învăţători a potenţialului viitorilor şcolari, au asigurat 
continuitatea de cerinţe între grădiniţă şi şcoală şi au marcat statornicirea unor relaţii de colaborare 
permanentă, schimburile de experienţă şi informaţii devenind o tradiţie în decursul timpului. 

Se ştie că de mic, copilul este o fiinţă foarte activă, iar jocul este pentru copilul preşcolar 
activitatea fundamentală, toate progresele sale fizice, intelectuale, afective, sociale sunt explorate şi 
consolidate prin joc. Lunar, în cadrul parteneriatului încheiat cu Clubul Veseliei, ,,Jocuri şi 
jucării”, copiii au avut posibilitatea să se joace cu tot felul de jucării, la diferite aparate de joacă şi-
au satisfăcut nevoia de mişcare prin diferite jocuri de mişcare şi nu numai, au petrecut clipe 
minunate într-o atmosferă destinsă şi relaxantă.  

Alţi parteneri: Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, fiecare sărbătoare religioasă a fost 
precedată de vizita preotului paroh, primind binecuvântarea acestuia, sfânta împărtăşanie şi vizite la 
biserică, teatrul „Arabela” Constanţa, Asociaţia pentru tineret Olimp-Bucureşti, CD-PRESS 
Bucureşti, părinţii.  

Am desfăşurat şi alte proiecte de parteneriat cu teme ample şi cu parteneri din alte judeţe ale 
ţării. Participarea la concursurile la nivel judeţean şi naţional au dezvoltat dragostea şi interesul 
pentru frumos, sensibilitatea şi personalitatea copiilor şi putem depista tinere talente artistice în 
vederea cultivării şi promovării lor, precum şi a imaginii grădiniţei, pe lângă obţinerea de premii şi 
diplome. 

Importanţa desfăşurării acestor proiecte de parteneriat educaţional în grădiniţă este evidentă. 
Toate acestea ne-au oferit satisfacţii uriaşe, acţiunile desfăşurate au reprezentat un demers benefic 
în viaţa preşcolarilor, au contribuit la promovarea imaginii grădiniţei în comunitate şi în afara ei, 
dar şi o bună colaborare între toţi partenerii educaţionali.  
 
 
 
 

,,Educatorul trebuie să aibă mereu în vedere că datoria lui nu este atât să înveţe pe tânăr  
tot ce se poate învăţa, ci să îi deştepte iubirea şi respectul faţă de ştiinţă şi să-i arate căile 

adevărate din care poate câştiga cunoştinţele şi prin care se poate perfecţiona,  
dacă are de gând aceasta.”  

John Locke 
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IMPORTANŢA CLASEI PREGĂTITOARE 
 
 

Prof. Înv. Primar Marian Gina Mariana 
Şcoala Gimnaziala „Gh. Lazăr”, Zalau 

 
 

Multi dintre părinţi ajung să se întrebe „de ce este importantă clasa pregătitoare?”, 
necunoscandu-i structura şi, mai ales, demersul său educativ. 

Ei bine, clasa pregătitoare este considerată de cadrele didactice un mic antrenament pentru 
viaţa de şcolar. Cu ajutorul său copiii vor reuşi să se obşnuiască cu mediul şcolar, integrându-se mai 
uşor în cadrul colectivului de elevi. În plus, acesştia vor fi mai receptivi la informaţia   de la 
profesori, vor deveni mai conştiincioşi, reuşind astfel să înţeleagă care este sensul şi însemnătatea 
şcolii pentru propria lor educaţie. 

Clasa pregătitoare reuseşte, potrivit psihologilor, să integreze copilul în colectivitate, 
adaptandu-l mult mai uşor cu cerinţele înalte ale şcolii. Chiar dacă unii dintre părinţi văd în acest 
lucru o îngreunare a sarcinilor de copil, în realitate acestea reprezintă un demers educativ util, venit 
in sprijinul educaţiei celor mici. 

Numărul orelor din clasa pregătitoare este redus, majoritatea copiilor terminându-şi programul 
în jurul prânzului. În cazul în care părinţii nu îşi pot lua copilul de la şcoală la o astfel de oră, 
aceştia pot opta pentru înscrierea celui mic la un program de tip afterschool. 

Disciplinele studiate în cadrul acesteia încearca să îl obişnuiască pe copil cu cerinţele vieţii de 
şcolar. Orice copil va învata lucruri utile despre limba şi comunicare, comunicare în limba străina, 
arte vizuale, lucru manual, muzica si miscare, educatie fizica şi sport, dezvoltare personală şi 
religie. 

Studierea tuturor acestor discipline nu înseamnă întotdeaună şi aplicarea unui sistem strict de 
notare. Copilul va fi evaluat somatic de către profesori, în asa fel încât acesta să se asigure că 
informaţia a fost captată de către copil într-un mod cât se poate de corect. Aşadar, deşi notarea este 
exclusă, copilul va fi totuşi evaluat zilnic de către profesori, în acest mod profesorii putându-şi da 
seama de evoluţia micului şcolar. 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 
 

- CLASA PREGĂTITOARE – 
2013 – 2014 

 
Prof. înv. primar CĂTĂLINA IZABELA BĂICEANU 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 CĂTĂMĂREȘTI, JUD. BOTOȘANI
 
 
Tema: BOGĂŢIILE TOAMNEI  
 
 
Discipline / arii curriculare:  
Comunicare în limba română – CLR/ Limbă şi comunicare 
Matematică şi explorarea mediului – MEM/ Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Muzică şi mişcare- MM/ Arte/Educaţie fizică, sport şi sănătate 
Arte vizuale şi abilităţi practice – AVAP/ Arte/Tehnologii 
Dezvoltare personală – DP/ Consiliere şi orientare             
 
 
Structura proiectului: 
 

A. Competențe 
vizate 

Competenţe ale învăţării integrate  
 
Comunicare în limba română - CLR 
1.1 identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare;  
1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit 
clar şi rar; 
1.4 exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în 
contexte de comunicare cunoscute; 
2.2 transmiterea unor informaţii referitoare la universul apropiat, 
prin mesaje scurte; 
2.4 exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând 
interes pentru comunicare. 
 
Matematică şi explorarea mediului - MEM 
2.1 orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii 
precizate; 
3.1 descrierea unor fenomene/procese/structuri receptive simple din 
mediul apropiat; 
5.1 sortarea/clasificarea unor obiecte/materiale pe baza unui criteriu 
dat 
 
Muzică şi mişcare -  MM  
2.1 cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text; 
3.1 manifestarea liberă, adecvatăa, pe muzică, apelând la diverse 
forme de exprimare 
Arte vizuale şi abilităţi practice - AVAP  
1.3 manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice 
simple, exprimate vizual; 
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2.2 exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, 
specifice artelor vizuale; 
2.3 realizarea de aplicaţii simple/compoziţii/obiecte simple, pe  
baza interesului direct  
 
Dezvoltare personală - DP 
1.1 identificarea unor trăsături personale elementare; 
1.2 respectarea unor reguli simple de igienă personal; 
2.3 explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a 
interacțiunii simple cu acestea 
 

 
B. Cunoştinţe 

 
- schimbările din natură în anotimpul toamna 
- activităţile oamenilor în acest anotimp 
- bogăţiile toamnei 
- importanța fructelor și legumelor în alimentație 
- comportamentul vieţuitoarelor 
 

 
C. Capacităţi 
instrumentale 

 
-de comunicare (formulare de mesaje, analiza de mesaje şi texte 
etc.) şi dramatizarea unei secvenţe din acţiunile la care au 
participat); 
-de numărare , comparare , ordonare a mulţimilor , de sortare şi 
clasificare pe baza unor criterii date; 
- de colectare de date, de informaţii şi impresii, de  împărtăşire a 
acestora într-un grup organizat; 
-de soluţionare creativă a situaţiilor problematice; 
-manuale (conturare, mototolire, tăiere, decupare, desenare);  
-de cântare în colectiv. 
 

 

D. Atitudini şi valori 

 

 
-exprimarea interesului pentru activităţi printr-o participare activă la 
rezolvarea sarcinilor de lucru; 
-exprimarea sentimentelor faţă de anotimpul toamna prin valorificarea 
frumuseţilor naturii în creaţii artistice; 
 - preţuirea muncii depuse pentru obţinerea recoltelor toamnei. 
 

 

Planificarea timpului: 4 săptămâni 

 

 
Resurse materiale: materiale din natură, fructe, legume, planşe, fişe de lucru, CD, cărţi, pliante, 
jetoane, plastilină, creioane colorate, acuarele, pensulă, foarfece, lipici, hârtie colorată 
Resurse procedurale: observaţia dirijată, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, învățarea prin 
descoperire, joc de rol, dramatizarea, problematizarea, ciorchinele, brainstorming-ul            
Forme de organizare: frontal,  individual,  în perechi, pe grupe 
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Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 
 

 

ETAPA OB.  
ETAPEI 

ACŢIUNI DERIVATE DIN 
OBIECTIV 

METODA DE 
LUCRU  

RESPON 
SABILITĂŢI 

1.
   

In
fo

rm
ar

ea
 

Colectarea 
informaţiilor 
necesare 
realizării şi 
planificării 
sarcinilor 

Elevii se vor documenta cu privire 
la: 
-schimbările ce au loc în natură ; 
-activitaţile tuturor fiinţelor în 
acest anotimp; 
-importanţa fructelor şi legumelor 
în alimentaţia omului; 
- prepararea salatei de fructe 

-Stabilirea unor 
surse 
bibliografice 
-Internet;reviste 
-cărţi  
-drumeție la 
pădure, gradină, 
livadă, piaţă după 
orele de curs 

colectiv 
individual 

2.
 P

la
ni

fic
a 

re
a 

Selectarea 
soluţiei de 
abordat in 
cadrul 
proiectului 

-analiza soluţiilor posibile şi 
enunţarea temei: Bogățiile 
toamnei  
-înţelegerea temei, discuţii 
problematice, dezbateri 

- dezbatere 
- brainstorming 
-conexiuni 
interdisciplinare 

în colectiv, 
sub 
coordonarea 
învăţătorului 
 

3.
   

 D
ec

iz
ia

 

Identificarea 
resurselor 
necesare 
 

-stabilirea grupelor de lucru,  
-alegerea formei de finalizare a 
proiectului,  
-elaborarea planului de acţiune;  
-se stabilesc sarcini şi termene; 
- se planifică resursele ce vor fi 
utilizate. 

- elaborarea  fişei 
de  
responsabilităţi 
individuale în 
cadrul grupului 

Pe grupe, sub 
coordonarea 
învăţătorului 

Im
pl

em
en

ta
ra

  
Elaborarea 
proiectului 
 
 
 
 

- efectuarea sarcinilor delimitate 
pentru fiecare grup:  
- activităţi practice individuale: 
realizarea de schiţe; realizarea 
practică a unui produs de către 
fiecare elev 

- acţiuni concrete 
presupuse de 
sarcinile 
delimitate 

pe grupe şi 
individual 

4.
  - asamblarea temelor într-o formă 

unitară 
 

- acţiuni concrete 
presupuse de 
sarcinile 
delimitate 

Învăţătorul 

   
   

   
   

5.
 C

on
tr

ol
ul

 şi
 e

va
lu

ar
ea

   
   

  Susţinerea şi 
argumentarea 
proiectului 

-analiza proiectului rezultat 
-verificarea şi evaluarea 
proiectului tematic  

- autoevaluare 
- interevaluare 
-expunerea 

Învăţătorul 
Elevii   

Diseminarea 
rezultatelor 

-expoziţie tematică 
-prezentarea lucrărilor 
 

- sistematizarea 
- prezentarea cu 
mijloace media 

Învăţătorul 
Elevii 

Asigurarea 
feed-back-
ului 

-evaluarea activităţilor derulate 
-recomandări pentru activităţile 
viitoare 

- liste de 
verificare 
- concluzii 
- prezentarea 
rezultatelor 
 

Învăţătorul 
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Întrebări cheie ale curriculumului 
 
Întrebarea esenţială: Ştim tot despre  anotimpul toamna ? 
Întrebările unităţii de învăţare: Care sunt lunile de toamnă? Ce activităţi desfăşoară oamenii în 
grădini şi livezi toamna? Ce se întâmplă cu păsările, animalele? Care sunt cauzele schimbărilor 
din natură? Care sunt fructele şi  legumelespecifice anotimpului toamna ? 
Întrebări de conţinut : Ce munci fac oamenii în anotimpul toamna ( pe câmp, în grădini şi 
livezi) ? Cum se pregătesc pentru iarnă? Ce se întâmplă cu plantele, animalele în anotimpul 
toamna? Ce se întâmplă cu zilele şi noptile?  Cum este vremea? Cum  ne îmbrăcăm? Ce fructe se 
coc toamna? Cum se păstrează unele legume şi fructe peste iarnă? Cum consumăm fructele şi 
legumele? Care este rolul  fructelor şi legumelor în alimentaţia noastră? Ce  fructe/legume 
preferaţi ? 
 

HARTA PROIECTULUI 
 

 
Schemă orientativă pentru activităţi 

Extraşcolare: 

 drumeție la pădurea din marginea localităţii 
 colectarea unor materiale din natură: castane, ghinde, frunze, flori, conuri  
 observarea schimbărilor petrecute în natură 
 stabilirea grupurilor de lucru 
 stabilirea, cu ajutorul copiilor, a unui set de norme de conduită de-a lungul proiectului, şi 

nu numai, precum și a normelor de protecţie şi securitate a muncii; 
 vizită în grădina de legume şi în livada școlii; 
 culegerea unor fructe şi legume şi gustarea lor (în condiţii de igienă); 
 vizită la magazinul sătesc; 
 observarea acţiunii de vânzare-cumpărare: selectarea mărfii, cântărirea şi plata.             

 
 
 

 
BOGĂȚIILE   
 

TOAMNEI 

activităţi 
specifice

legume 

schimbări 
în natură

pădurea 
toamna 

fructe 

lunile de 
toamnă 
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În cadrul discilplinelor: 
 
 CLR   
  Convorbire – Ce ştim despre toamnă ? 
 Povestea toamnei -  analiza povestirii (identificarea personajelor, rolul acestora, mesajul 

textului) 
 Toamna  de Demostene Botez -memorizare  

 În grădina de legume de Emilia Căldăraru, Fructele toamnei de Lucia Muntean – 
audierea textelor, formularea unor întrebări și răspunsuri 

 Sceneta, ,,Greierele si furnica”. 
 Dramatizarea acţiunii unor Stoluri de păsări călătoare,  însoţită de gestică şi onomatopee.

 
MEM  
 Precizarea caracteristicilor anotimpului toamna  
 Observarea unor modificări în natură, a unor plante, animale 
 Întocmirea Calendarului naturii 
 Sortarea, clasificarea, ordonarea , umărarea produselor adunate cu ocazia drumeției 

efectuate (frunze, castane, ghinde, măceşe, etc). 
 Expunerea de fructe și legume în spațiul special amenajat Coșul toamnei pentru 

desfășurarea activităților: 
 Câte fructe sunt în coșul toamnei? 
 Compară două legume/fructe (mărime, formă, culoare, gust) 
 Sortează legumele/fructele (după formă, culoare mărime) 

 Săculeţul fermecat - joc didactic (recunoaşterea legumelor şi fructelor prin pipăire) 
 Puzzle cu fructe, legume, animale 

                
MM 
 Învățatea unor cântece cu mișcare despre toamnă 

 Acum e toamna, da ! 
 Toamna  
 La pădure 
 A ruginit frunza din vii 

 -Dansul fructelor – joc și mișcare 
 
AVAP 
 
 Realizarea  unor colaje, Peisaj de toamnă (din frunze) 
 Realizarea unor  jucării folosind materialele strânse din natură,  Omida (din castane) 
 Pictura:  Stugurele -dactilopictură 
 Mototolirea hârtiei creponate : Norişori de ploaie 
 Modelarea plastilinei Coşul cu fructe și legume  
 Atelier  practic aplicativ :  Salata de fructe 

 
 DP 
 
 Joc  didactic: Familia de legume 
 Joc de rol :  La piață,  În grădina de legume, Îi ajutăm pe bunici !, Dacă aș o un fruct/o 

legumă mi-aș dori să fiu.... 
 Ştiu să mă comport în … ! - deprinderi de comportare civilizată 
 Dramatizare Eu sunt cel mai important! (fruct sau legumă) 
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PROIECTUL ELEVULUI – ÎNTRE EXPERIMENT  

ŞI METODĂ ACTIVĂ 
 

Profesor pentru învățământ primar Mihaela Todaşcă 
 Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” 

Baia Mare, Maramureș 
 
 

Experimentul, conform definiţiei din DEX este un procedeu de cercetare  în ştiinţă, care 
constă în provocarea intenţionată a unor fenomene în condiţiile cele mai propice pentru studierea lor 
şi a legilor care le guvernează, sau, a doua definiţie, este că experimentul este o observaţie 
provocată, o experienţă. Tot aici apare „a experimenta” care înseamnă a încerca, a verifica prin 
experienţă. 

Metoda didactică desemnează procesul complex care are ca finalitate concretizarea 
obiectivelor educaţionale. Ea se compune din procedee de operare standardizate care pot fi 
selectate, combinate şi folosite în funcţie de nivelul şi interesele elevilor. Alegerea nu este aleatorie, 
ci trebuie să se subordoneze conţinutului procesului instructiv, particularităţilor de vârstă şi psihice 
ale elevilor. 

Succesul aplicării unei metode de învăţare depinde de mijloacele de învăţământ, de 
competenţa  şi de experienţa didactică a învăţătorului. Taxonomia metodei didactice este supusă 
controverselor pentru că încadrarea metodelor în diferite categorii este  relativă. O metodă 
considerată iniţial tradiţională poate dobândi caracteristici care să o plaseze în contextul 
modernităţii. 

După Ioan Cerghit avem: 
1. metode de comunicare orală (expunerea, conversaţia, dezbaterea, problematizarea) 
2. metode de comuncare scrisă (lectura, lucrul cu manualul) 
3. metode obiective sau intuitive, bazate pe contactul  cu realitatea sau cu substitutele 

acesteia (experimentul, demonstraţia, modelarea) 
4. metode bazate pe acţiune (exerciţiul, studiul de caz, proiectul de cercetare, jocurile 

didactice, instruirea programată) 
Teoretic ideea de metodă vine dinspre cunoaştere ştiinţifică, dinspre ştiinţă şi acţiunea 

întemeiată pe cunoaştere. Semnificaţia originară a cuvântului, provenit din grecescul methodos, 
unde odos = cale, drum, iar metha = către, înseamnă „cale care duce spre” aflarea adevărului, mod 
de urmărire. 

Pentru cadrul didactic, metoda reprezintă o cale de organizare şi conducere a activităţii  de 
cunoaştere a elevului, un instrument didactic cu ajutorul căruia îi determină pe cei aflaţi pe băncile 
şcolii la un demers de asimilare activă a unor noi cunoştinţe şi forme comportamentale, de 
stimulare, în acelaşi timp a dezvoltării forţelor lor cognitive, intelectuale. 

Şcoala modernă face din lucrările experimentale desfăşurate cu elevii o metodă specifică de 
studiere mai ales a ştiinţelor naturii. Se consideră că experimentarea şi observarea nemijlocită a 
realităţii constituie cei doi stâlpi de susţinere ai unei metodologii active în predarea ştiinţelor naturii. 

A experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în situaţia de a concepe şi de a practica ei înşişi un 
anumit gen de operaţii cu scopul de a provoca, a dovedi, a studia, a aprecia, a verifica, a măsura 
efectele, rezultatele, operaţii care se vor solda cu noi achiziţii cognitive şi operaţionale pentru ei. 

Experimentul presupune o intervenţie activă din partea elevului pentru a ajunge la 
descoperirea noilor date.  

Pe de altă parte, metodele active pun accent pe persoană ca finalitate, ca subiect activ şi nu ca 
mijloc (obiect). Metodele active insistă pe subiectivitate fără a se neglija însă intuiţia, afectivitatea, 
altfel spus extraraţionalitatea. Metodele active presupun demersuri subiective şi existenţiale, ele 
exprimă cunoaşterea ca fiind continuitatea între persoana care cunoaşte şi ceea ce aceasta cunoaşte, 
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ele caută complementaritatea şi relaţiile, sistematizarea experienţei subiective, colaborarea şi 
cercetarea comună. 

De aici rezultă că nu se poate face o delimitare foarte clară, în momentul aplicării acestor 
metode, între cele două tipuri de învăţare: învăţarea prin experiment sau ca metodă activă. 

Pentru a determina elevii să citească, să caute surse noi de informaţii, i-am obişnuit să-şi 
pregătească mici proiecte la lecţii. Am adaptat cerinţele tipurilor de proiecte pentru diferite lecţii, în 
aşa fel încât să-i incite şi să-i determine să şi le realizeze toţi cu plăcere, fără a le considera o muncă 
de corvoadă. 

Pornind de la etapele desfăşurării unui experiment, care sunt următoarele: 
1. crearea unei motivaţii pentru desfăşurarea experimentului; 
2. enunţarea unui sistem de gândire; 
3. elaborarea unei strategii în derularea experimentului; 
4. desfăşurarea propriu-zisă a experimentului: prelucrarea datelor, 

am determinat elevii să realizeze următoarele proiecte - experimente, deoarece pentru ei au 
fost situaţii în care au trebuit să experimenteze noi posibilităţi de a-şi pune în valoare cunoştinţele şi 
mai ales imaginaţia, pentru că această activitate a fost şi un adevărat concurs, fie între echipele 
formate între elevi fie individual, în funcţie de cerinţele şi de complexitatea lucrărilor. 

Lucrările ce vor fi diseminate aici sunt numai o parte dintre cele pe care le-am efectuat la 
clasă, pe durata celor 4 ani şcolari. 

 
La Geografie, spre exemplu, la lecţia despre Delta Dunării, au avut de realizat câte un 

portofoliu în care să ne prezinte date geografice despre deltă, care nu există în manual şi, făcând 
legătura cu ceea ce au învăţat la ştiinţe, să prezinte curiozităţi din lumea vie a deltei. Proiectele s-au 
realizat mai mult pe grupe de elevi, nu au contat numai datele ştiinţifice ci şi modul în care s-a 
realizat materialul: fie pe planşe tip A4, fie un model inedit de afiş - poster personalizat. Toate 
lucrările elevilor au fost expuse mai întâi pe tabla din clasă, apoi pe panourile clasei sau pe cele de 
pe coridoarele şcolii. 

 

         
 

La Educaţie Civică au avut de pregătit un joc de rol, în care trebuiau să evidenţieze modul 
în care se poartă în societate diferite personaje, în diferite ocazii date. Personajele au fost: medicul 
de familie, directorul şcolii, părinţii elevilor şi chiar ei înşişi. Prin aceste intrepretări elevii au 
reliefat diferite tipuri comportamentale, copiate fie din familie, fie din societate, tipuri care au 
prilejuit apoi discuţii interesante, din care s-au tras concluzii, cum trebuie să ne comportăm şi cum 
nu e indicat, în anumite situaţii. 

 
La Ştiinţe ale naturii, pentru a demonstra unele fenomene ale naturii, am făcut experimente 

folosindu-mă de materialele care sunt în dotarea cabinetului de fizică şi chimie. Elevii au putut 
astfel observa că aerul e uşor, (balonul plin cu aer s-a ridicat), că se petrec în natură fenomene 
ireversibile, cel mai la îndemână fiind ruperea hârtiei, că plantele fără lumină nu se dezvoltă bine 
sau mor, că aerul se mişcă, (experimentul cu lumânarea) etc. Le-am dat de multe ori ca tema acasă, 
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să facă ei singuri experimente, în care să-i implice şi pe părinţii lor, experimente pe care apoi mi le-
au relatat la şcoală, în cadrul lecţiei. 

 
La ora de Muzică , pentru a demonstra care e diferenţa dintre zgomot şi sunetul muzical, au 

adus diferite obiecte: sticle, pet-uri, cutii de cartoane, elastice  etc şi au făcut demonstraţii privitor la 
sunetele scoase de fiecare dintre ele, urmate de o audiţie, a unei  piese muzicale clasice şi a uneia 
moderne, pe care ei le cunoşteau deja. Pentru ora următoare au avut de  construit câte un obiect 
muzical folosind lucruri din gospodărie. Am avut instrument polifonic alcătuit din capace de oale, 
de diferite mărimi şi grosimi, tobe din cartoane de diferite forme, instrument muzical folosind 
tacâmurile pe post de clape, trompetă din pet etc. În finalul orei am alcătuit o piesă muzicală, fo-
losindu-ne de instrumentele create de ei şi de indicaţiile dirijorale date de mine. 
 

Deoarece am fost înscrişi în proiectul „ECO-CENTER-NATURA”, la sfârşitul clasei a III-a, 
în loc de serbare, am organizat o paradă a modei cu creaţii vestimentare realizate de elevi, din 
materiale reciclabile. Creaţiile au fost admirate de părinţi, multe dintre ele au fost realizate cu 
ajutorul părinţilor, dar multe au fost pentru părinţi, o adevărată surpriză.      

 

           
 

De fiecare dată alegerea şi adecvarea unei metode  este o construcţie dependentă de factori 
obiectivi, care ţin de natura finalităţii, a conţinutului, de logica internă a ştiinţei, de legităţile 
fenomenului învăţării şi de factori subiectivi, determinaţi  de contextul uman şi social al aplicării ei, 
de personalitatea profesorului, de particularităţile de vârstă ale elevului cât şi de cele ale clasei. 
Toate aceste variabile sunt implicate în mod diferit – ca importanţă, proporţie, complexitate şi 
dificultate  - în determinarea metodei alese. Importanţa dominantă revine, bineînţeles, obiectivelor 
şi conţinuturilor cu care se solidarizează toate celelalte componente şi operaţii care intervin  în actul 
pedagogic. Cunoaşterea acestor raporturi îi permite educatorului să ajungă la optimizarea 
metodelor, să ia o decizie de ordin metodologic corectă, în conformitate cu cea mai bună 
combinaţie posibilă a variabilelor care concură la realizarea acţiunii date, să le încorporeze, deci, 
într-o soluţie metodologică optimă, ceea ce este un aspect al creativităţii pedagogice.  

Proiectul, ca metodă de studiu, învăţare şi cercetare reprezintă o adevărată provocare, atât 
pentru noi, învăţătorii, cât şi pentru elevii noştri.  
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SERBARE DECEMBRIE 2013 
 

Prof. Angelica Burugiu  
Grădiniţa Jijila, jud. Tulcea 

 
PREZENTATOR
Din cer ninge liniştit 
Peste case, pomi şi garduri 
Iată, fulgii ne-au şoptit  
Ca să nu mai stăm pe gânduri! 
Ne-am gândit să-mpodobim  
Cât mai vesel clasa noastră, 
Să vedeţi cât vă iubim 
Şi să poftiţi la serbarea noastră! 

PREZENTATOR
Pentru că vine Crăciunul 
Să mergem cu Moş Ajunul 
Să colindăm cu veselie, 
Să spunem şi o poezie! 
Că Moş Crăciun la fiecare 
Ne va oferi în dar 
Tot ce are în buzunar 
Şi în sacul lui cel mare 
Chiar aici, chiar la serbare! 
 
 Cântec:  Fulgi de nea 

 
PREZENTATOR
Însă până Moşul va veni aici 
Cu toţii ne-am pregătit 
Să facem serbarea minunată 
Cu o poveste – adevărată. 
Povestea noastră a-nceput 
Demult, demult când Domnul s-a născut 
Dorim să o aflaţi şi voi acum 
Povestea Bradului credincios, a bradului cel bun. 
 
Copilul (băiat): Bunicuţo, spune-mi şi-n seara asta o poveste! 
Bunica: Bine, dragul bunicii. 
C: Albă-ca-Zăpada sau, poate, Fetiţa cu chibriturile… 
B: Nu, azi o să-ţi povestesc ceva ce s-a petrecut cu adevărat… 
C: Dar toate poveştile sunt adevărate! 
B: Da, dar aceasta s-a întâmplat cu mult înainte de a se naşte alte poveşti. 
C: Da? 
B: Da. 
C: Atunci spune, bunică! 
B: Era o zi de iarnă 
     Cu fulgii mari căzând, 
     Cu flori de gheaţă pe la geam, 
     Cu îngeri albi în cer cântând. 
C: Ce frumos faci poezii tu, bunică! 
B: Ei, lasă… Era un orăşel din Galileea, numit Nazaret, şi în el trăia o 

fată cu numele de Maria. Ea era o fată frumoasă… 
C: Frumoasă… 
B: Da … şi cuminte… 
C: …minte… 
B: Şi foarte credincioasă. Într-o seară… 
Copilul adoarme, bunica îl înveleşte şi pleacă. 
 
Povestitor/Maria 
Pe când Maria se ruga  
Cu inima senină 
Un înger alb veni la ea 
Pe-o rază de lumină 
Fecioara Sfântă a tresărit 
Văzându-şi casa luminată 
Cine eşti tu? L-a întrebat, 
Privind înfricoşată. 
 
Înger 
Pe mine Tatăl m-a trimis 
Să vin din ceruri, chiar de sus 
Să te vestesc ca tu vei naşte 
Pe Pruncul Sfânt numit Iisus 
 
Colind: O, ce veste 

 

Povestitor 
Atunci Sfânta Fecioară 
Îndată se închină 
Şi îngerul dispare  
Pe-o rază de lumină. 
 
Povestitor 
Şi când sorocul s-a-mplinit, 
Iosif şi cu Maria 
Să afle locul potrivit 
Încep călătoria. 
Dar drumu-i lung şi-obositor 
Pentru Sfânta Fecioară 
În Viflaim ajung cu greu 
Dar gazdă nu aflară. 
 
Povestitor  
Din poartă-n poartă au bătut 
Un loc să îşi găsească 
Dar nimeni în acel oraş 
N-a vrut să îi primească 
Măicuța Sfântă tot plângea 
Simţind că nu mai poate 
Când au găsit un staul mic 
Aproape de cetate. 
Culcuş din paie şi-a făcut 
Fără să zăbovească 
Şi L-a născut pe Fiul Sfânt 
Ca să ne mântuiască 
 
Povestitor 
Era seara si era frig. Pe drum nu era nici un calator dar, pe o câmpie de la 
marginea orașului, niște păstori îşi păzeau turmele. Deodată a apărut un 
înger intre ei si tot locul s-a luminat: 
 
Înger 
 „Nu vă temeţi, vă aduc cea mai minunată veste: < În noaptea 
aceasta s-a născut pruncul Iisus. Îl veți recunoaște că este înfăşat în 
scutece şi doarme într-o iesle. > 
 
Colinda:  Astăzi s-a născut Hristos! 
 
Povestitor 
Călăuziţi de steaua 
Ce strălucea la răsărit 
Trei magi cu daruri multe 
La staul au venit. 
Cu bucurie multă  
Ei locul îl aflară 
Şi Pruncului din iesle 
Cu toții se-nchinară. 
Că s-a născut în lume  
Al Domnului Fiu Sfânt 
Să mântuiască lumea, 
Minune pe pământ! 
 
Colinda: Steaua sus răsare 
Povestitor 
Jos pe paie Pruncuşorul  
Doarme dulce ca un miel 
Maica Sa, de drag rapită, 
Nu-şi ia ochii de la El. 
În genunchi, mai la o parte 
Stă Iosif gândind mereu 
La adâncul din misterul 
Dragostei lui Dumnezeu. 
 
Copilaş micuţ, divin 
Noi la ieslea ta venim 
Să-ţi aducem dar din dar 
Voci curate de cristal. 
Ca pastorii şi noi vrem 
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Să-ţi aducem ce avem 
Şi ne-având altceva  
Îţi dăm toată dragostea. 
 
Povestitor 
După ce au văzut minunea, cei trei Crai au pornit prin lume sa anunțe 
tuturor vestea cea mare. A fost un moment de mare bucurie pentru toţi cei 
care au aflat această veste. 
 
IROD. 

- Mergi vrednică slugă şi vezi cine mă strigă aşa bărbăteşte… 
 
SLUGA 

- Cine sunteți dumneavoastră? Ce căutați la ușa noastră? 
 
BALTAZAR 

- Noi ne cerem cu iertare căci avem o zarvă mare! 
 
SLUGA 

- Împărate au venit trei Crai de la Răsărit. 
 

IROD 
- Adu-i aici! Să văd cine sunt şi ce caută pe al meu pământ? 

 
SLUGA 

- Fiilor şi Crai vestiţi vă rog să bine poftiţi cu a voastră socoteală. 
IROD 

- Pe cine căutați şi de cine întrebați? 
BALTAZAR 

- Noi, Împărate, venim tocmai de la Răsărit, bine te-am găsit! Dar 
noi căutam un tânăr împărat scumpe daruri sa-i dăruim. 

 
IROD 

- Mă mir, mă mir! Ce împărat poate să fie să-mi calce a mea 
împărăţie? Eu cred că sunt un împărat şi lumea tremură de groaza 
mea. 
 

MELCHIOR 
- Măi Iroade – Împărate – să trăieşti cu sănătate! 
Eu știu cu adevărat că tu ești un împărat, dar noi întrebam de cel ce s-
a născut de curând, Domnul nostru Iisus Hristos. 

 
IROD 

- Dacă sunteţi Crai vestiți, cum pe nume vă numiți? 
 
GASPAR 

- De vrei Iroade să știi, noi suntem cei trei Crai: Waltezar, Melhior, 
iar eu Gașpar mă numesc. Am venit sa-I aducem Domnului aur, 
smirna si tamaie spre pomenire sa-I fie. 

 
IROD 
Irod, suparat, scoate sabia spre cei trei: 
 

- Ah stele, lună şi soare, fie-mi mie ajutoare. Sabie ieşi puţin din 
teacă, vârful acesta ascuţit iţi va da ţie sfârşit. 

 
ÎNGERUL 

- Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, ascultaţi ce vă spun eu: <Să nu 
daţi prin cetate, ci să daţi prin altă parte, căci Irod a pus gând rău 
să taie pe toţi pruncii lui Dumnezeu> 

 
IROD 

- Dau poruncă-mpărătească 
Urma Lui să se găsească 

Şi cu viaţa să plătească 
Pentru că a cutezat 
Să se creadă împărat 
Mai mărit, mai luminat, 
Decât cel înscăunat ! 
 
Povestitor: 
Maica Pruncului Iisus 
Alergând în jos şi-n sus 
Fiului său Preacurat 
Adăpost i-a căutat 
Iar după o zi intreagă 
Obosită fără vlagă 
S-o oprit şi s-a rugat 

D-un stejar verde, rotat… 
 

Maica Domnului: 
O stejare, pom frumos 
Lasa-ţi crengile în jos 
Frunza lor pe noi să cadă 
Ostaşii sş nu ne vadă.  
Ajutor de ne vei da 
Te voi binecuvânta. 

 
Stejarul: 
Maică Sfântă, iubitoare 
Frunza mea e foşnitoare 
Zi şi noapte n-are tihnă 
Nu gaseşti sub ea odihnă 
De-ţi va plânge copilaşul 
Îl va auzi ostaşul 
Şi atunci mă vei tăia 
Pentru necredinţa mea. 
 
Maica Domnului: 
Cât puteai să fii de bun  
Dar n-ai fost şi ţie-ţi spun: 
<Toamna când o să coboare 
În coroana-ţi foşnitoare 
Verdele să-ţi ruginească 
Vântul să te desfrunzească 
Frigul iernii îngheţat 
Să-l întâmpini dezbrăcat! 
Frunzele să-ţi crească iară 
Doar târziu în primăvară.> 

 
Maica Domnului aleargă la fag: 

- Mă rog ţie fagule 
Primeşte-mă dragule 
În frunzisul tău umbros 
Ca să-l aperi pe Hristos! 
Ajutor de ne vei da 
Te voi binecuvânta! 
 
Fagul: 
Cât de mult mi-ar place mie 
Din ramuri să-ţi fac chilie 
Dar mă tem, oastea când vine 
Pruncul tău să nu suspine 
Şi pentru această vină 
Să mă taie din tulpină. 

 
Maica Domnului: 
Nici tu nu vrei să fii bun 
De-aceea acum iţi spun 
Teme-te când în pădure 
Va intra om cu secure 
Cautând din loc în loc 
Lemne bune pentru foc. 
Că atunci tulpina ta 
Se va prăvăli şi ea. 
 
Povestitor 
Dacă cei doi copaci 
Nu au ajutat 
Maica Domnului 
Pe brad l-a observat 
Şi cu ultima speranţă 
I-a cerut ajutorul îndată: 

 
Maica Domnului se îndreaptă spre brad: 
Brad înalt cu frunza deasă 
În umbrarul tău mă lasă 
Că ostaşi cu lanci de fier 
Viaţa pruncului mi-o cer 
Ajutor de îmi vei da 
Te voi binecuvânta! 

 
Bradul: 
Maica Domnului Hristor 
Eu iţi mulţumesc frumos 
Că pe mine m-ai văzut 
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Şi ajutor mi-ai cerut 
Pruncului înfăşăţel 
Îi voi face legănel 
Şi încet îi voi doini 
Până când va adormi. 
Din răşină, tămâioară 
I-oi aprinde către seară, 
Iar din conurile mele 
O să-i fac lumânăărele, 
Pân’la răsărit de stele. 

 
Bradul o acoperă cu pelerine. 

 
Intra Ostaşii… 
Ostaşul 1: 
N-a fost drum, n-a fost cărare 
N-a fost apă curgătoare 
Şi un cuib de zburătoare 
Să nu le fi cercetat 
Dar de urmă nu le-am dat. 

 
Ostaşul 2: 
Acest loc împădurit 
Duce până la Egipt 
Printe fagi, printer stejari 
Se ascund mereu fugari. 
Prunc şi maica de-au ajuns 
Pe aici s-or fi ascuns 
Pe sub frunzele bogate! 
Să le răscolim pe toate! 

 
Ostaşul 3: 
Mai stejare-ntre stejari 
N-ai vazut tu doi fugari. 
Prunc şi mama alergând 
Prin pădure căutând? 
Daca i-ai ascuns cumva 
Este vai de viata ta! 

 
Stejarul: 
Ostasule, i-am vazut 
Sa-I ascund ei mi-au cerut 
Adapost eu nu le-am dat 
De aici i-am alungat. 
Maica Domnului Iisus 
Alergând în jos şi-n sus 
De toţi s-a rugat pe rând 
Obosită şi plângând… 
Eu nu i-am dat ajutor 
Fiindcă nu sunt trădător! 

 
Ostasul 1: 
Aa, te lauzi! Vrei răsplată? 
Stai c-o vei primi îndată… 
Pentru-nfumurarea ta 

Două crengi iţi voi tăia 
Ca să uiţi că-mpărat 
E Irod, cel luminat 
Alungând-o pe Maria 
Ţi-ai facut doar datoria. 
 
(Îl loveşte cu sabia peste braţe…) 
 
Ostaş 2: 
Unde să-i mai căutam, 
Ca de urmă să le dăm 
Trebuie să îi găsim 
Şi aspru să-i pedepsim. 
 
(Se apropie de fag…) 
Fagule cu braţe tari, 
N-ai văzut tu doi fugari, 
Prin pădure alergând 
Adăpost la toţi cerând? 
 
Fagul: 
I-am văzut şi le-am vorbit 
Dar sub crengi nu i-am primit 
Căci credinţă i-am jurat 

Lui Irod mare-mpărat 
Şi de-aici i-am alungat. 
 
Ostaş 3: 
Dacă tu eşti credincios 
Lui Irod, cu ce folos 
Te lauzi că îi slujeşti, 
Vrei răsplată să primeşti? 
Pentru-nfumurarea ta 
Două crengi iţi voi tăia 
 
(Îl loveşte cu sabia peste braţe…) 
 
Ostaş 3: 
Bradul nu l-am cercetat. 
Oare cum de l-am uitat? 
Bradule cu crengi de ace 
Pleacă-ţi frunza mai încoace 
Şi ne spune n-ai văzut 
Pe aici dac-au trecut 
Maica şi Pruncul Iisus 
Alegând în jos şi-n sus? 
Dacă i-ai ascuns cumva  
Este vai de viaţa ta! 
 
Bradul: 

N-am văzut, n-am auzit! 
Toată ziua am dormit. 
Dar sub ramurile mele 
Nici iarbă, nici floricele 
Nu pot creşte că-s umbros 
Şi frunzişul mi-e ţepos. 
Cum să stea sub el ascuns, 
Un prunc mic cum e Iisus? 

 
Ostaşul 3: 
Nu te credem până când  
Nu-ţi ridici de la pământ 
Ramurile răşinoase 
Crengile tale ţepoase. 

 
Bradul: 
Bucuros le-aş ridica  
Dacă ajutor mi-aţi da. 

 
(Ostaşii încearcă să ridice crengile) 
 
Ostaşul 3: 
Au ce rău m-am înţepat 
Pom urât şi blestemat 
Nu cred eu că cineva 
Sub crengile tale-or sta. 

 
(...către ceilalţi ostaşi…): 

 
Nu e nimeni, e pustiu 
Să plecăm că e târziu! 

 
(Ostaşii ies din scenă…) 
(Maica Domnului iese de sub mantia bradului. Bradul împodobit işi 
aprinde luminiţele ) 

 
Maica Domnului: 
Mulţumescu-ţi brad frumos 
Ai fost bun şi credincios 
Fapta ta cea minunată 
Va primi sfânta rasplată 
De acum până-n vecie 
Lumea trebuie să ştie 
Că eşti pomul de Crăciun 
Pentru tot creştinul bun 
An de an copiii-n cor 
Ţi-or cânta colinda lor. 
Cu glas dulce şi duios 
Brad frumos şi credincios 
Şi cu el va fi Hristos! 
 
Colind: O, brad frumos! 
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CCAALLEENNDDAARR  

EECCOOLLOOGGIICC  
Prof. Radu Ioana 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Sibiu 
 

“Toți  suntem  unul  ‐  păsări,  plante,  animale,  minerale.  Toți 
suntem diferite manifestări ale aceleiaşi energii esențiale”. 

(Alejandro Lerner, scriitor argentinian) 
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ANOTIMPUL LUNA DATA EVENIMENTUL 
ECOLOGIC 

 

 

 

 

 

T 

O 

A 

M 

N 

A 
 

 

 

 

 

 

S 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

R 

I 

E 
 

 

16 – 

22 

 

Săptămâna Mobilităţii 
Europene 

 

 
16 

 
Ziua Internaţională a 

Stratului de Ozon 
 

 
 

18 

 
 

Ziua Mondială a 
Geologilor 

 

 

21 

 

 

Ziua Internaţională a 
Plantării Arborilor 

 

 

23 

Ziua Mondială a 
Curăţeniei 

 

25 

 

 

Ziua Mondială a 
Mediului Marin 

 
26 

 
Ziua Mondială a 
Munţilor Carpaţi 
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ANOTIMPUL LUNA DATA EVENIMENTUL 
ECOLOGIC 

 

 

 

 

 

 

T 

O 

A 

M 

N 

A 
 

 

 

 

 

 

 

O 

C 

T 

O 

M 

B 

R 

I 

E  

 

1 Ziua Mondială a 
Habitatului 

 

 

4 Ziua Mondială a 
Animalelor 

 

 

8 Ziua Mondială pentru 
Reducerea Dezastrelor 

Naturale   

 

16 Ziua Internațională a 
Alimentației 

 

 

17 Ziua Internațională 
pentru Eradicarea 

Sărăciei   

 
31 Ziua Internațională a 

Mării Negre 

 
N 
O 
I 
E 
M 
B 
R 
I 
E  

 
8 Ziua Internațională a 

Zonelor Urbane 

 
20 

 

Ziua Universală a 
Drepturilor Copilului 



34

 
 
 

ANOTIMPUL LUNA DATA EVENIMENTUL 
ECOLOGIC 

 

 

 
 

 
 

I 
A 
R 
N 
A 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
R 
I 
E 
 

 
 
5 

 
Ziua Internațională a 

Voluntariatului 
 
 

 
 

10 

 
Ziua Mondială a 

Drepturilor Omului 
 
 
 

 

 

 
 

14 

 
Ziua Internațională de 
Protest Împotriva 

Reactoarelor Nucleare 
 

 
 

29 

 
Ziua Internațională a 

Biodiversității 
 

 

 

 
F 
E 
B 
R 
U 
A 
R 
I 
E 

 
 
2 

 
Ziua Mondială a 
Zonelor Umede 

Convenția Ramsar 
 

 
 

25 

 
Ziua Internațională a 

Ursului Polar 

 

 



35

 
 

ANOTIMPUL LUNA DATA EVENIMENTUL 
ECOLOGIC 

 

 

 

P 
R 
I 
M 
Ă 
V 
A 
R 
A 

 
 
 

 

 
 

 
M 
A 
R 
T 
I 
E 
 

 
5 
 
 

 
Ziua Internațională a 
Eficienței Energetice 

 

 
15.03. ‐
15.04. 
 

 
Luna Pădurii 

 
22 

 

 
Ziua Mondială a Apei 

 
 

 
23 

 

 
Ziua Mondială a 
Meteorologiei 

   

 

A 
P 
R 
I 
L 
I 
E 

 

 
15.03.‐ 
15.04. 

 

 
Luna Pădurii 

 
 

 
1 
 

 
Ziua Mondială a Păsărilor 

 
 
 

 

 
7 

 

 
Ziua Mondială a Sănătății 
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ANOTIMPUL LUNA DATA EVENIMENTUL 
ECOLOGIC 

 

 

 

 
P 
R 
I 
M 
Ă 
V 
A 
R 
A 

 
 

 

 

 
A 
P 
R 
I 
L 
I 
E 

 
22 
 
 

 
Ziua Pământului 

 
24 
 

 
Ziua Mondială a Protecției 
Animalelor de Laborator 
 

28 
 

 
Ziua Internațională a 

Astronomiei 
 

 
 
 
 
M 
A 
I 
 

 
10 
 
 

 
Ziua Păsărilor şi a 

Arborilor 

 
15 
 
 

 
Ziua Internațională de 
Acțiune pentru Climă 

 

 
22 
 
 

 
Ziua Internațională a 

Biodiversității 
 

 
24 

 
Ziua Europeană a 
Parcurilor/Păsărilor 
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ANOTIMPUL LUNA DATA EVENIMENTUL 
ECOLOGIC 

 

 

 
 
V 
A 
R 
A 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 
U 
N 
I 
E  

 
5 
 

 
Ziua Mondială a Mediului 

 
 

 
8 

 

 
Ziua Mondială a Oceanelor 

 
 

 
17 
 
 

 
Ziua Mondială pentru 

Combaterea Deşertificării 
 

 
21 
 

 
Ziua Soarelui 

 
 

 
29 
 

 
Ziua Dunării 

 
 

I 
U 
L 
I 
E 

 
11 

 
Ziua Mondială a Populației 

 
 

A 
U 
G 
U 
S 
T 

 
 
9 

 
Ziua Internațională a 

Grădinilor Zoologice şi a 
Parcurilor 
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LA LIBRĂRIE 
(scenetă şcolară) 

 
 

Prof. înv. primar Nicoleta Ifrim  
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Buzău 

 
Povestitorul: 
 
Nişte elevi şugubeţi, 
Ce se cred prea isteţi, 
Vor ca într-o oră, două, 
Să citească o carte nouă. 
Dar sunt cam pretenţioşi 
Şi, în plus, prea mofturoşi. 
Nu vor cărţi cu poveşti, 
Cu Feţi-Frumoşi viteji, 
Spun că sunt pentru cei mici 
Iar ei sunt de-acum, voinici; 
Nici o carte de-aventuri 
Căci eroii nu-s prea duri. 
Să citească o poezie 
Li se pare o nerozie... 
 
Elev 1: 
 
Zilele sunt numărate 
Deci, vacanţa nu-i departe, 
Şcoala-i tot ce e mai greu 
Pentru biet` sufletul meu! 
 
Elev 2: 
 
Matematica, ce grea! 
Scăpare-am odată, de ea! 
De probleme, ecuaţii, 
Geometrie, calcul, fracţii!... 
 
Elev 3: 
 
Dar gramatica cea grea? 
Nu pricep nimic din ea! 
Un cuvânt, o vorbă-n vânt, 
Are funcţie de-atribut. 
Câteodată-i complement, 
Alteori, e subiect. 
Predicate,  substantive, 
Numerale, adjective, 
Zeci de propoziţii-curse, 
Subiecte bine ascunse, 
Eu nu le găsesc nicicând, 
Nici cu lupa căutând! 
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Elev 4: 
 
Eu la scris şi la citit 
Tare sunt nefericit! 
Litere-s puzderie, 
Cum să nu te sperie? 
La citit, mă poticnesc, 
La dictări nu sesizez 
Când e ghe şi când e ge? 
Când e che şi când e ce? 
Când se scrie sa legat? 
Când se scrie dezlegat? 
Ortogramele-s un chin 
Iar o poezie, 
S-o memorez 
Este sadea chin!... 
 
Elev 5: 
 
Dar istoria, fraţii mei? 
N-are noimă, nici temei! 
Cine să ştie pe de rost 
Atâtea bătălii şi domnitori? 
Şi cu ce m-aleg din asta? 
Ziceţi şi voi: 
Nu-i mai mare năpasta? 
Şi-apoi, de ce m-aş canoni aşa 
Când mai simplu-aş bate mingea? 
 
Elev 6: 
 
Dar nici geografie 
Nu-mi prieşte mie! 
Câţi munţi, Doamne! 
Câte dealuri! 
Câte râuri! 
Câte lacuri! 
Deschid cartea, aţipesc! 
Privesc harta, ameţesc!... 
 
Elev 1: 
 
Ce-i atâta vorbă lungă? 
Şcoala este o osândă 
Pentru bieţi elevi ca noi, 
Dornici doar de jocuri noi! 
 
Elev 2: 
 
Dar să fim mai optimişti 
Căci aceste chinuri 
Curând s-or sfârşi. 
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În vacanţă, şcoală nu-i, 
Tot să ne plimbăm hai-hui! 
 
Elev 3: 
 
Mingi, cartoane şi cornete  
Am în cap mii de proiecte! 
Isprăvi-extra, aventuri, 
Jocuri faine cu buclucuri, 
Bayblade, zaruri, tablete 
Curse lungi, cu biciclete! 
Şcoala-i pentru tocilari,  
Nu pentru băieţi ca noi, hoinari! 
 
Elev 4: 
 
Dar să nu fim luaţi de răi, 
Om mai lectura şi noi 
Câte-o carte palpitantă, 
Mai mult poze, captivantă! 
 
Elev 5: 
 
S-ar putea să ai dreptate! 
Librăria nu-i departe, 
Cum suntem băieţi model, 
Hai, să mergem, să vedem 
Chiar acum, ce cărţi există 
Ca să ne scăpăm de-o grijă!... 
 
Povestitorul: 
 
Să vedem deci, dragii mei, 
Ce cărţi şi-or alege ei? 
Cum ei sunt colegi cu mine, 
Îi cunosc chiar foarte bine, 
Vorbele lor sunt deşarte, 
Nu le arde lor de carte! 
Şi-apoi, ştiţi că-n librării 
Poţi găsi şi jucării 
Şi îmi pun o întrebare:  
Le vor rezista ei oare? 
 
      În librărie, pe 3 mese sunt etalate cărţi pentru copii, pe o altă masă, sunt etalate jucării. La 
fiecare masă, se află câte un vânzător.  
     Elevii intră în librărie. 
 
Elevii: 
  
    -Bună ziua!  
 
 



41

Vânzător 1 (la masa cu jucării): 
 
-Bună ziua, dragi copii! 
Cu ce doriţi să vă servim? 
Avem zaruri şi ştampile! 
Pocnitori, maşini şi bile, 
Bayblade-uri, mingi, rachete, 
Roboţei, motociclete!... 
 
Elev 1: 
  
Nu, noi nu vrem jucării, 
Vrem doar cărţi pentru copii! 
 
Elev 2: 
 
Vrem ceva cu poze multe, 
Cu isprăvi, să ne încânte! 
 
Elev 3: 
 
Să fie şi cu eroi 
Sau cu fapte de război! 
 
Vânzător 2 (prezintă cartea "Legende istorice" de Dimitrie Bolintineanu): 
 
-Am exact ce vă doriţi, 
Voi să vreţi să citiţi, 
Am aici strămoşi viteji, 
Domnitori ca nişte zmei,  
Sunt români care luptară  
De-au  gonit turcul din ţară! 
Căci "Cei ce rabdă jugul și-a trăi mai vor,  
Merită să-l poarte spre rușinea lor"! 
 
Elev 4: 
 

- Ei, prea multă glorie, 
Vrem ceva fără istorie! 

 
Vânzător 2: 

- Poveşti? 
Elevii:  

- Nuuu! 
Vânzător 3: 

- Basme? 
Elevii:  

 -Nuuuuuuuu! 
Vânzător 4: 

- Poezii? 
Elevii: 

- Nuuuuuuuuuuuu! 
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Vânzător 4 (uimit): 
- Sunt doar cărţi pentru copii! 
 

Elev 5: 
- Vrem ceva cu multe trucuri, 
Farse, glume, giumbuşlucuri,  
Vrem ceva sofisticat, 
De banal, ne-am săturat! 
 

Elev 6: 
- Vrem suspans, dramă, teroare, 
Cu fantome înfiorătoare! 
 

Vânzător 2: 
- Da? Atunci de bună seamă, 
Acceptaţi o melodramă! 
De Collodi, avem Pinocchio,  
Nu vă face dar, cu ochiul? 
Are poze şi teroare, 
Păţanii înfiorătoare 
Ale unui băieţel, 
Curios! Dar tot, din lemn! 
Ca atare, e necioplit, 
Prea naiv, deci, păcălit, 
De persoane dubioase, 
Lacome şi ticăloase! 
De acasă, el fugit, 
Nu prea este fericit 
Căci prostii tot face-ntr-una 
De-l salvează numai Zâna: 
Minte până-i creşte nasul, 
Fură dar îşi găseşte naşul. 
Cu băieţi răi însoţit, 
De la şcoală, a chiulit, 
Cât pe ce, să fie fript 
În tigaie, ca un peşte 
Şi... halit! 
Dar cum nu se lecuieşte 
Şi-n Ţara Jucăriilor porneşte, 
Se transformă în măgar, 
Dă de-o soartă vai şi-amar!... 
Iar când scapă de-acest chin, 
E-nghiţit chiar de-un rechin! 
După toată aventura, 
S-a ales cu-nvăţătura 
Că doar prin dragoste faţă de al său părinte 
Poate deveni copil cuminte! 
Deci, numai de voi, depinde, 
De la Pinocchio, să luaţi pilde! 
 
 
 

Elev1: 
 
- E o întreagă dandana, 
Însă noi vrem altceva! 
Vrem ceva periculos, 
Mult mai groaznic, mai spăimos! 
 

Elev 2: 
 
- Ceva cu nişte eroi măreţi, 

     Şi voinici, şi îndrăzneţi! 
 
Elev 3: 
 
-Sau ceva supranatural 
Şi cu fizic colosal! 
 
Vânzător 3: 
 

- Ceva supranatural 
Şi cu fizic colosal?... 
Avem o literatură întreagă, 
De pildă, uite, "Harap-Alb", de Ion Creangă! 

 
Elev 4: 

- Are gangsteri sau vendete 
Cu maşini ce gonesc în trombă 
Sau cu motociclete? 
Sau măcar judo, kung-fu, arte marţiale,  
Ceva cu poliţai înarmaţi până-n dinţi,  
Cu mitraliere sau cu pistoale? 
Bătăi sau lupte japoneze,  
Cu Ninja, samurai, ori măcar ceva cu Ben 10? 

 
Vânzător 3:  
 
- Nu, nimic din toate acestea! 
 E o brigadă mobilă, 
Cu intenţie nobilă, 
Scopul acţiunii e o fată de împărat, 
Nu o obţin pe gratis, 
Ci după ce au luptat 
Cu viclenii, primejdii, 
Capcane fel de fel, 
În care de unul singur 
Nu poţi răzbi defel! 
Şase comisari voinici 
Şi toţi şase buni amici, 
Tot uniţi şi curajoşi, 
Înving împăratul Roş. 
Iar voinicii noştri, frate,  
Trec obstacolele toate, 
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Puse-n calea lor de Spân, 
Impostorul cel hapsân. 
Amicii aceştia colosali 
Şi cam supranaturali 
Cultivă principiul prieteniei, 
Al înţelegerii şi-al armoniei. 
De-aici, rămâi cu o morală, 
Pricepi că viaţa e o şcoală 
Ce te instruieşte şi te povăţuieşte 
De la tinereţe, până la bătrâneţe! 
 
Elev 4 (decepţionat): 
 

- Pentru o fată de împărat, 
Să lupţi aşa de încrâncenat, 
Mi se pare demodat! 
Ce carte să mai citim şi noi? 
Nici poliţistă, nici cu orori, 
Sau măcar cu delincvenţi 
Fie şi minori! 
 

Vânzător 4:  
 
- Avem ceva cu delincvenţă 
Însă fără violenţă, 
Ambianţa-i rustică, 
Infracţiunea e comică. 
Delincventul e-un copil 
Năzdrăvan, nu prea docil, 
Fură o pupăză din tei, 
Enervat de cântul ei. 
Vrea să o vândă apoi, la piaţă, 
Să nu-l mai trezească dis-de-dimineaţă. 
Ba mai şterpeleşte şi ceva cireşe! 
Însă hoţu-i dibuit,  
De mătuşă-i fugărit, 
În final, s-a potolit! 
Este o lecţie de morală 
Şi de convieţuire socială, 
Sunt "Amintirile" lui Creangă, 
Din copilăria-i dragă! 
 

Elev 5 (dezamăgit): 
 
-Este cam alambicat,  
N-are ioc, senzaţii tari,   
Nici bătut, nici arestat, 
Nici tu, crimă, împuşcături, 
Nici tu, spade, tăieturi!... 
 
 
 

Vânzător 2: 
 
- Vreţi cu crime şi orori? 
Poftim: "Soacra cu trei nurori"! 
Tot de Creangă a fost scrisă, 
Pentru adulţi, e interzisă! 
Sunt comploturi, răfuieli 
Precum e mafia la italieni, 
O matroană guvernează, 
Trei nurori exploatează, 
Baba hâdă şi vorace 
Nurorilor zile fripte le face. 
Dar aceste amazoane  
Conspiră şi suprimă ale babei toane. 
În front comun atacă, 
Pe babă o trântesc   
Şi dintr-o smucitură,  
Scap de Cotoroanţă  
Trimiţând-o ad-patres! 
 

Elev 6  (decepţionat): 
 
-Ei, prea mult am zăbovit, 
Cărţile m-au plictisit! 
Precum văd, nu se găsesc 
Cărţi de care îmi doresc. 
Şi-apoi, este prematur 
Ca să lecturăm de-acum. 
Doar vine curând vacanţa 
N-o s-avem noi timp de asta! 
 

Elev 1: 
 
- Bine zici, ştii ce-am gândit 
Că ar fi mai potrivit? 
Să ne-alegem jucării, 
Ce-i mai bun pentru copii! 
 

Elev 2: 
 
Ai dreptate,  pe cinste!  
Nu mi-ar strica acea minge! 
 

Elev 3: 
 
Nici eu nu mă las deloc, 
Îmi cumpăr acel breloc! 
  

Elev 4: 
 
-Eu nici gând, a cumpăni, 
Un pistol mi-ar folosi! 
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Elev 5: 
 
Ştiu ce-mi trebuie şi mie: 
Maşina aceea cu baterie! 
 

Elev 5: 
 
Dar nici eu nu sunt netot, 
De când îmi doream un robot! 
 
(Elevii se îmbulzesc la taraba cu jucării.) 
 

Povestitorul: 
 
- V-aţi convins deci, dragi copii, 
Colegii mei visează numai jucării, 
Ştiu că vorba românească  
Dacă-i bine înţeleasă, 
Zice că din când în când, 
Socoteala de acasă 
Nu-i ca cea din târg. 
Alta însă, aşa grăieşte: 
Cine la multe năzuieşte 
Niciuna nu isprăveşte! 
Dar înainte de toate,  
Ia aminte, frate: 
Cine are carte are sigur, parte! 
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BUCURIA DE A ÎNVĂŢA MATEMATICA PRIN JOC 
 

Prof. înv. primar Elena Viorica Brege  
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea 

  
Realizarea unor activităţi eficiente la nivelul procesului de învăţământ, implică întreaga 

personalitate a elevului, resursele sale psihologice de natură cognitivă, afectivă, volitivă, 
motivaţională, exprimate printr-un set de aptitudini şi atitudini care favorizează succesul şcolar.   
 Şcoala nu este singurul loc unde copilul învaţă. Când vine la şcoală, micul şcolar are deja o 
anumită experienţă pe care continuă să şi-o îmbogăţească şi este de dorit să fie învăţat cum să înveţe 
singur şi după ce va părăsi şcoala. Învăţătorul trebuie deci, să-şi găsească locul într-un proces care 
îşi are propria sa dinamică şi continuitate.  
 În clasele mici se formează noţiunile matematice de bază necesare întregii vieţi. Astfel, se 
formează deprinderi de calcul, deprinderi de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor, de măsurare, de 
aproximare etc. Jocului didactic matematic, în special pentru elevii de clasa I, este o metodă 
eficientă, care transformă matematica dintr-un şir lung de paşi obositori, într-o activitate plăcută şi 
relaxantă care are un final fericit atât pentru elev cât şi pentru dascăl. O dată cu intrarea în şcoală, 
copilul trece de la o activitate în care predomină jocul, la activitatea de învăţare, la munca şcolară. 
Proaspătul şcolar va face faţă unui adevărat asalt de cunoştinţe şi informaţii doar îmbinând jocul cu 
învăţarea. Prin jocul didactic, elevul se concentrează un timp mai îndelungat asupra activităţii 
matematice, se relaxează, îşi reactivează creierul, se adaptează mai uşor şi mai rapid muncii şcolare. 
Jocul dă naştere la trăiri afective, stimulând interesul, dorinţa de a realiza ceva concret, de a atinge 
un anumit scop.  
 Desfăşurându-se pe baza unor reguli, jocul contribuie la integrarea firească a elevului în 
colectivitate, constituie un exerciţiu de voinţă şi caracter, duce la colaborare, întrajutorare, formează 
spiritul de investigaţie, deprinderea de a aplica spontan cunoştinţele. Elevii timizi capătă încredere 
în eforturile lor şi mai multă siguranţă. 
 Un principiu de bază în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare la  
clasa I este principiul alternării tipurilor de activităţi, alături de cel al individualizării predării 
învăţării şi principiul cooperării. Copiii de şase şi şapte ani nu trebuie să se plictisească la şcoală. 
Aceasta nu înseamnă că trebuie să le dăm sarcini solicitante tot timpul şi cam aceleaşi. Ci, mai 
degrabă, să asigurăm un echilibru între activităţile de concentrare pe sarcini instructive, cu cele de 
relaxare, mişcare, şi, nu în ultimul rând pe cele de joc. Jocul are un rol important în viaţa 
copiilor de şase-şapte ani. Copiii învaţă jucându-se. Învaţă să interacţioneze cu partenerii de joc, 
să comunice cu aceştia, învaţă să respecte unele reguli, învaţă să joace un rol, să facă faţă unor 
situaţii problematice sau conflictuale. Jocul furnizează multiple situaţii de învăţare care au o 
eficienţă extraordinară în termeni de achiziţie a elevului. Acesta este motivul pentru care jocul nu 
trebuie să lipsească din programul zilnic şi săptămânal al elevilor de clasa I. Prin jocul didactic 
matematic elevii învaţă, cu ajutorul învăţătorului, să folosească treptat: inducţia, analiza şi sinteza, 
să emită ipoteze, să le verifice, să facă generalizări şi să se convingă de anumite adevăruri.  
 Cine spune joc, afirmă Jean Chateau, spune totodată efort şi libertate, iar o educaţie prin joc 
trebuie să fie o sursă atât de efort fizic, cât şi de bucurie morală. În acest scop, trebuie să-i 
propunem copilului obstacole pe care să le învingă. 
  Primele zece numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă întreaga gândire 
matematică a şcolarului. La conceptul de număr, elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă 
pregătitoare. 
 Predarea numerelor de la 0 la 10 şi însuşirea de către elevi a numeraţiei orale presupune 
următoarele etape: 
 1. Formarea numerelor de la 0 la10 
 Elevii trebuie să înţeleagă procesul de formare a numerelor din şirul numerelor naturale în 
sensul că fiecare număr se formează prin adăugarea unei unităţi la numărul precedent. În felul 
acesta se va explica numărarea în şir crescător. De asemenea, procesul de numărare în ordine 
descrescătoare trebuie să fie înţeles ca un proces de micşorare cu o unitate.
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 2. Cunoaşterea succesiunii numerelor de la 0 la 10 
 Pentru a-i deprinde pe elevi cu succesiunea numerelor, trebuie să se facă repetate numărări 
cu câte o unitate, atât crescător cât şi descrescător. Pentru a contribui încă din această fază la 
dezvoltarea gândirii abstracte, procesul de numărare trebuie să treacă de la concret la abstract, 
numărându-se întâi prin atingerea obiectelor, apoi numai din ochi, iar în final numărându-se cu 
ajutorul reprezentărilor obiectelor respective. În acest fel, denumirea cu glas tare a obiectelor se 
înlocuieşte treptat prin pronunţarea lor mintală. 
 Pentru ca activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor, se utilizează 
jocurile didactice matematice. 
 Cine ştie să numere mai departe? , este un joc care are ca scop învăţarea numeraţiei şi 
antrenează întreg colectivul de elevi. 
 Ce numere au fugit? – folosind jetoane cu numere şi tabele cu numere, elevii vor stabili 
numerele lipsă dintr-un şir dat, formându-şi deprinderea de a număra crescător şi descrescător. 

Treptat, elevii vor fi antrenaţi în jocuri ce au drept scop ordonarea numerelor naturale într-
un şir logic, descoperind anterior regula şirului. Atractive sunt: 

Albinuţa jucăuşă – ce adună polen din cele 30 de zambile ale bunicii, zburând din două în 
două flori. La întoarcere, culege polenul din florile rămase. Elevii vor stabili şi vor nota cele două 
trasee ale albinuţei. 

Veveriţa harnică– o veveriţă îşi adună nuci în adăpostul său. Nu poate lua mai mult de 3 
nuci. Elevii vor socoti câte fructe a cărat ştiind că a dus mai puţine de 20 (numărul fructelor este 
,,vecinul par mai mic” al lui 20), scriind şirul logic al numerelor, respectând regula desprinsă din 
joc. 

3.Cunoaşterea denumirilor numerelor de la 0 la 10 şi utilizarea corectă a acestor denumiri 
Cadrul didactic trebuie să pronunţe cu claritate numerele până la 10, iar elevii să repete şi să 

utilizeze corect denumirile lor. 
4. Cunoaşterea locului pe care îl ocupă un număr în şirul numerelor naturale 
În scopul stabilirii locului pe care îl ocupă un anumit număr, elevii trebuie să precizeze: 

numărul dinaintea lui(predecesorul), numărul care urmează după el (succesorul) şi numerele între 
care se află acel număr. 

În acest scop se pot utiliza jocuri precum: 
Caută vecinii! , având ca sarcină didactică recunoaşterea vecinilor numerelor naturale şi 

consolidarea relaţiei de ordin între numere. Jocul se poate desfăşura oral, în scris sau folosind 
cartonaşe din ,,Jocul numerelor”. 

Vreau în căsuţa mea! – prin care se urmăreşte formarea unor şiruri de numere şi 
consolidarea numeraţiei. Analizând tabele din care lipsesc anumite numere şi cartonaşe separate cu 
aceste numere, elevii vor aşeza fiecare jeton în ,,căsuţa” lui. 

5.Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său 
Prin aceasta se înţelege stabilirea corespondenţei dintre o anumită mulţime de obiecte şi 

numărul corespunzător acestei mulţimi, astfel încât, la pronunţarea unui număr, elevul să-şi 
reprezinte în minte grupul de obiecte respectiv. 

6.Cunoaşterea cifrelor de tipar 
În cursul procesului de formare a noţiunii de număr se prezintă elevilor diferite planşe, 

fiecare având scrisă cifra respectivă de mână şi de tipar. Această cifră va fi prezentată ca semn al 
numărului respectiv de obiecte. Asupra ei se va atrage mereu atenţia elevilor, astfel ca, pe măsură ce 
aceştia îşi formează noţiunea de număr să-şi asocieze în minte ţi forma cifrei care reprezintă acel 
număr.  

Pentru a capta interesul copiilor pentru cunoştinţele legate de numerele naturale de la 0 la10 
am căutat să aduc de fiecare dată elevilor jocuri noi, situaţii noi de rezolvat, probleme atractive. 
Îmbinând jocul cu învăţarea am procedat la ,,descoperirea” numerelor naturale în concentrul 0-10 şi 
a operaţiilor cu acestea, la o îmbinare între însuşirea conştientă a noţiunii de număr, a semnului 
grafic(cifra) şi dezvoltarea memoriei vizuale şi auditive, a atenţiei, a spiritului de observaţie, a 
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analizei şi comparării ca operaţii ale gândirii şi nu în ultimul rând la dezvoltarea limbajului, a 
exprimării fluente şi corecte, în cuvinte, a acţiunilor din timpul jocului. 

În rândurile următoare voi prezenta câteva jocuri didactice utilizate în predarea numerelor 
naturale până la 10 în diferite momente ale activităţii matematice, jocuri care au contribuit la 
realizarea obiective de referinţă din Programa şcolară de matematică pentru clasa I. 

Încorporat în activitatea didactică, jocul imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai 
atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, ceea ce previne 
apariţia monotoniei, a plictiselii, a oboselii. 

1. Ghicitorile şi versurile pentru fiecare număr şi cifră, cu o notă de umor, uneori, fac 
activităţile mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor. 

Cine cel dintâi ghiceşte   2 se îndoaie uşor 
Câte cozi are un peşte?   Pe un picior. 
 (pentru numărul 1)      Gâtul, vezi, e cam aşa 
      Cum îl are lebăda. 
       (pentru cifra 2) 
În predarea numărului 2 se accentuează ce părţi ale corpului uman sunt câte două, adică 

perechi, apoi se poate organiza jocul Cine desenează mai frumos un copil?, având ca sarcină 
didactică completarea unei imagini date cu elementele pereche care lipsesc. 

2. Observă apoi completează diagramele cu cifre sau desene: 
 
 
 
 
 
 
3. Activităţile matematice îmbinate cu cele de colorare asigură nu numai 

transdisciplinaritatea ci şi fixarea cunoştinţelor însuşite într-un mod plăcut şi recreativ. 
* Colorează fructele care sunt singure pe ram! 
 
 
 
 
 
 

* Colorează 6 boabe de strugure!  * Pune în fiecare bol un fruct şi colorează-l corespunzător!   
 
 

 
 
 
 

4. Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său se realizează prin jocuri de tipul: 
*Uneşte mulţimea cu cifra corespunzătoare numărului de elemente: 

  
 
 
 
  
 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
Figura 4 

Figura 5 

10 35 4 2
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*Trasează câte o săgeată de la cifra aflată în mijlocul imaginii la desenele în care sunt 
atâtea obiecte câte indică cifra: 

 
 

 
 
5. Jocurile şi exerciţiile-joc de compunere sau de descompunere a numerelor pregătesc 

operaţiile de adunare şi de scădere din orele ulterioare. Ele trebuie planificate şi organizate gradual, 
de la simplu la complex, de la concret la abstract. 

 

   

 
 

6. Pentru cunoaşterea succesiunii numerelor de la 0 la 10, am desfăşurat cu elevii jocuri 
precum: 

* Notează ordinea în care ajung maşinile la linia de sosire! 
* Numerotează vagoanele trenului! 
 
 
 
 

 
7. O dată cu numeraţia orală, elevii îşi însuşesc şi cifrele de tipar şi de mână, astfel că, 

reprezentarea conţinutului unui număr va fi indisolubil legată de imaginea grafică a acelui număr. 
* Numără şi încercuieşte cifra care arată câte obiecte sunt: 
 
 

 
 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 9 

1
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* Taie sau adaugă, pentru a avea opt pătrate: 
 

 
 

8. Colectarea datelor într-un tabel este o activitate utilă şi practică. Elevul „citeşte” 
tabelul, descoperă singur sarcina de lucru, numără obiectele aflate în interiorul tabelului, le sortează, 
adună datele în tabel, apoi asociază fiecare număr, cu cifra corespunzătoare. 

 
 

 
 
 9. În scopul stabilirii locului pe care îl ocupă un număr într-un şir se pot desfăşura 
jocurile: 
 * Colorează, cu roşu, florile a treia şi a opta, cu galben, prima floare şi, cu albastru, floarea 
care urmează după a patra. 
  
 

  
 
 * Desenează: 
  - mai multe buline, decât ciupercuţe; 
  - mai puţine buline, decât ciupercuţe; 
  - totatâtea buline, câte ciupercuţe sunt. 
 
10. Cântece şi poezii care vin în sprijinul însuşirii numerelor naturale de la 0 la 10 şi a ordinii 
acestora, în şir: „Numărătoare”, „Elefantul”, „10 negri mititei”. 
  

Aşa cum toate marile descoperiri ale lumii şi cele mai incredibile inovaţii sunt urmări 
ale unor greşeli, aşa şi matematica poate fi deprinsă din joacă, fără măcar a băga de seamă.   
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE IARNĂ DIN BUCOVINA 
 
 

Prof. înv. primar Emilia Loredana Murgoci  
Şcoala gimnazială ,,Gh. Pătraşcu” Buruieneşti 

 
 

Ultima lună a anului, denumită popular Undrea, este plină de evenimente religioase, de 
datini şi obiceiuri de iarnă din vechime, care au rezistat scurgerii timpului, fiind preluate ca atare 
sau adaptate vremurilor moderne. De Crăciun şi Anul Nou parcurgem un întreg ritual de asemenea 
tradiţii, între care se detaşează colindele, cântecele de stea, diversele urături şi strigături de 
Pluguşor, care variază de la o regiune la altă, ba chiar de la un sat la altul. 

În Bucovina s-au păstrat, probabil, cele mai multe manifestări legate de Sărbătorile 
hibernale. 
  Datinile şi practicile, obiceiurile ciclului sărbătorilor de iarnă încep la Sfântul Nicolae 
(Sânnicolae) şi se termină  în ianuarie, la Sf. Ioan, ele cuprinzând o gama variată, extrem de bogată 
în manifestări artistice, atât în ceea ce priveşte folclorul literar, muzical şi coregrafic cât şi 
reprezentările dramatice. Însă acestea excelează şi prin bogăţia şi varietatea elementelor 
vestimentare, a recuzitei, a decorului şi chiar a regiei, constituind un adevărat carnaval popular. 
 

Sfântul Nicolae  
 

Sfântul Nicolae reprezintă, la început de iarnă (6 decembrie), un prilej de bucurie atât pentru 
cei vârstnici cât mai ales pentru copii, prin aşteptarea şi apoi sosirea Moşului cu daruri. Deşi în 
hagiografia creştină el apare că un personaj real, apărător al credinţei în Isus, în calendarul popular 
se arată călare pe un cal alb, fiind uneori aducător de zăpadă şi vestitorul iernii. Făcând parte din 
categoria Moşilor (în credinţă populară, divinităţile de la începutul iernii apar sub această 
titulatura), Nicolae este blajin, înţelept şi mărinimos, ajută văduvele şi orfanii, înlesneşte măritişul 
fetelor sărace, dar cel mai mult este adorat de copii, cărora le aduce daruri în noaptea de 5-6 
decembrie. Deşi atent şi bun cu copiii cuminţi, Moşul este destul de sever cu cei neascultători şi 
leneşi, cărora le aduce în loc de daruri nuieluşe de alun, pe care părinţii le folosesc în aplicarea 
corecţiilor de rigoare.  
 

Cete, ţurca, hurtă  
 

Ceata a fost şi este încă o formă de asociere a tinerilor, o formă de manifestare a unui fapt 
social sau a unor obiceiuri populare. Adevărată instituţie culturală, ceata pentru sărbătorile de iarnă 
are un scenariu clar conturat scenic şi coregrafic, cu o anumită încărcătură emotinala şi care se 
repetă anual. Reprezentând şi o fală a satului, de multe ori cetele din sate diferite intră în competiţie 
unele cu altele, elementele de ierarhizare constând în recuzita şi comportament. 

Formele de asociere pentru sărbătorile de iarnă poartă denumiri diferite de la o zonă la alta: 
ceata, pârtie, turcă, malanca. Acestea încep să se constituie imediat după debutul Postului 
Crăciunului. Tinerii care intră în ceată sunt selectaţi după anumite criterii: trebuie să fi avut o ţinută 
şi o conduită deosebită în anul respectiv, să cunoască la perfecţie obiceiurile satului din care face 
parte, să aibă o voce plăcută, să nu fie afoni etc. Se desemnează apoi un şef de ceată, care are 
denumiri diferite de la un sat la altul, în funcţie de profilul cetei: calfă, vornic, căpitan, turc sau 
simplu şef de ceată. Şi acesta trebuie să corespundă anumitor cerinţe: să fie fiul unui mare gospodar, 
să exceleze prin ţinută şi comportament, să aibă un fizic plăcut şi nu respingător. El răspunde de 
locul unde urmează să aibă loc repetiţiile, de recuzita necesară, de tocmirea muzicanţilor, iar în 
timpul exercitării programului este atent că totul să decurgă conform aşteptărilor. 

Pregătirea costumaţiilor şi a recuzitelor pentru cetele de Anul Nou, în special a cetelor de 
irozi, împăraţi şi bunghieri se face şi cu sprijinul altor persoane din sat. De obicei, fetele sunt cele 
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care contribuie cu mărgele, baticuri, şaluri şi tot ele confecţionează buchete din panglici multicolore 
cu care împodobesc costumele. 
Tinerii fac repetiţii pentru colinde sau pentru jocurile cu măşti pe întreagă perioada a postului 
Crăciunului şi în mod special după Moş Nicolae.  
  

Ignatul porcului  
 
Ignatul porcului reprezintă o sărbătoare închinată unei divinităţi solare şi vegetale care a 

preluat numele şi dată de celebrare de la un sfânt creştin – Ignatie Teofanul. În ziua de 20 
decembrie (la Ignat) are loc sacrificiul porcului, un substitut al unei zeităţi precreştine a vegetaţiei, 
divinitate care murea şi învia la solstiţiul de iarnă. Deşi se mai păstrează şi astăzi câteva practici şi 
obiceiuri din vechiul cult al porcului, foarte puţini oameni mai sunt conştienţi de semnificaţia 
acestora.  

Mai întâi se pârleşte animalul, simbolizând prin această moartea prin incinerare a divinităţii 
precreştine. Apoi, porcului i se taie coadă şi urechile care se consumă pe loc de către copii, cei care 
încalecă animalul sacrificat, simbolizând prin această dominarea Postului Crăciunului care este pe 
sfârşite. Se taie apoi capul şi picioarele din care se pregătesc răciturile (piftia), oferite la Crăciun, 
Anul Nou şi Bobotează că preparat ceremonial, dat şi de sufletul morţilor. Urmează apoi tranşarea 
totală a corpului rămas şi pomană porcului, un străvechi ritual închinat moşilor şi strămoşilor. 

Mai există încă credinţă populară conform căreia în timpul sacrificării porcului, „nu trebuie 
să stea nimeni prin prejur dintre cei miloşi la fire, căci se zice că animalul moare greu iar carnea nu 
este gustoasă”. 
 

Ajunul Crăciunului  
 

Că dată ce precede un mare eveniment calendaristic (Naşterea Mântuitorului), Ajunul 
Crăciunului era presărat cu ani în urmă de o multitudine de datini şi obiceiuri grefate de arhetipuri şi 
simboluri care îşi aveau originea într-o nebuloasă mitică, primordială, mare parte dintre acestea 
fiind eliminate din ritualurile de mai apoi, dar unele fiind încă vii şi astăzi.  

Încă din preajma Crăciunului, casele sunt bine pregătite, făcându-se curăţenie generală şi 
împodobindu-se cu cele mai frumoase şi valoroase ţesături decorative de interior.  
În dimineaţă de Ajun, după prima ieşire din casă, gospodarul aducea la întoarcere surcele mărunte 
pe care le împărţea tuturor membrilor familiei sale, cu prima urare de bun augur pentru belşugul şi 
sănătatea în familie. Gospodină ieşea în pragul casei şi aruncă seminţe de cereale către răsărit, 
pentru că păsările sălbatice să nu dăuneze cu nimic semănăturilor din primăvară. Capul familiei 
ieşea în curte şi atingea cu mâna toate uneltele din gospodărie pentru a avea spor şi noroc la 
lucrările agricole de primăvară sau a celor de peste an. Totodată, gospodarul avea grijă să i se 
înapoieze tot ceea ce a împrumutat prin vecini, în special atelaje şi utelte, pentru că se credea că nu 
e bine că acestea să nu fie în gospodărie în timpul sărbătorilor de iarnă. Bărbaţii intrau în livezi, 
ameninţând cu toporul pomii ce nu au rodit în anul respectiv, simulând chiar că-i taie, iar femeile, 
cu mâinile pline de aluat, îi implorau să nu-i atingă, timp în care atingeau tulpinile cu preparatul de 
pe mâini, practicând astfel un rit de fertilitate, în speranţa unei recolte mai bune la anul.  

Tot în dimineaţa  Ajunului, bătrânii începeau să „pilduiască” pe la colţurilor vetrelor, în timp 
ce femeile pregăteau alimentele ritualice, din care nu lipseau colacii rotunzi „ca soarele şi luna”, 
precum şi alte mâncăruri ce se consumau în zilele următoare. Dis de dimineaţă, femeile practicau 
rituri de apărare, fecunditiv şi fertilizator. Ascundeau furcile, fusele şi fuioarele de tors sau 
introduceau câte o piatră în cuptorul de copt pâine care ţinea acolo până la Bobotează, în speranţa 
indepărtării şerpilor din spaţiul gospodăresc. Gunoiul strâns în casă în această zi se adună într-un 
colţ şi se aruncă apoi în grădina cu scop fertilizator sau se ardea în a treia zi de Crăciun, când se 
afumau şi vitele. Numai fetele de măritat, după ce măturau prin casă invers (de la uşa spre 
fereastră), aveau voie să ducă în această zi gunoiul la o răspântie, despletite şi rugându-se special cu 
voce tare.  
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În ajunul Crăciunului se măturau coşurile sobelor, funinginea adunată fiind împrăştiată prin 
livezi, cu scop fertilizator, iar apa rezultată de la spălarea vaselor se aduna într-un recipient şi şi 
păstra până în primăvară, când se stropeau cu ea stupii de albine pentru a nu fi deocheaţi şi a nu li se 
fura  mâna. Tot în Ajunul Crăciunului se făcea un colac mare, împletit în formă cifrei opt, numit 
„Crăciun”, care apoi se păstra până anul viitor, la scoaterea plugului şi se punea în coarnele 
acestuia. 

Cel mai important moment al acestei zile era pregătirea şi împodobirea mesei îmbelşugate, 
numită Masă de Ajun, această masă conţinând 12 feluri de mâncare. Pe cea mai frumoasă faţă de 
masă din casă se aşezau la colţuri colacii (câte unul în fiecare colţ), colacii simbolizând soarele şi 
faţă lui Iisus, totodată simbolizând şi cele patru puncte cardinale, semn că Mântuitorul veghează 
întreg pământul, în mijlocul mesei punându-se o sticlă cu vin roşu. În străchini de lut erau puse şi 
alte bucate de post: hribi fierţi, borş de mazăre sau urechiuşe, borş de peşte, fructe uscate sau 
afumate, grâu pisat, fiert şi îndulcit cu miere având şi miez de nuca, sarmale din crupe, un preparat 
anume numit „pelincile lui Iisus” etc. Tot pe masă de Ajun se mai punea: usturoi la colţuri, o coasă 
şi dedesubt toporul, obiectele metalice simbolizând transferarea sănătăţii şi durităţii fierului către 
om, iar usturoiul şi macul fiind folosite apoi peste an pentru contracararea deochiului. Nimeni cu 
avea voie să se atingă de bucăţele de pe masă până la venirea preotului cu icoană care, după intrarea 
în casă, rostea troparul Naşterii, binecuvântă casă, familia şi masă, după care era invitat să se aşeze 
pe laita sau pe pat, pentru că „să stea cloştile în primăvară şi să vină peţitori la fete”.  
În afară preparatelor de post, cu ocazia acestei sărbători se pregătesc şi mâncăruri aparte de frupt 
având la baza carnea de porc, animal special sacrificat în preajma acestei zile (cârnaţi, chisca, 
friptură, sarmale cu carne etc.) pentru că omul, îmbrăcând hainele sfinţeniei, să trăiască din plin 
momentul divin. 

Un alt moment al zilei îl constituie pregătirea Pomului de Crăciun, un simbol al trăiniciei, un 
ax al ancorării omului în cosmos şi al misterului universal. Conform tradiţiei româneşti, Moş 
Crăciun a fost bătrânul în gospodăria căruia s-a născut Isus, de fapt o zeitate populară autohtonă 
care (în concepţia mitologică carpatica) murea şi învia în preajma solstiţiului de iarnă. Pomul verde 
de Crăciun este o substituire a acestui personaj, o varianta a butucului care ardea în noaptea acestei 
sărbători şi care simboliza zeitatea moartă prin incinerare. Bradul împodobit astăzi cu globuri, 
beteală, dulciuri şi lumini, precum şi aşteptarea Moşului care vine cu daruri reprezintă un obicei 
occidental care a pătruns la noi prin filiera germană, raspandindu-se de la oraşe către sate, de la 
curţile boiereşti la casele ţărăneşti.   

Această pătrundere a fost mai timpurie în Bucovina, că urmare a faptului că acest ţinut a fost 
sub ocupaţie austriacă încă din anul 1775. 

Pe lângă aceste rituri, încă de dimineaţă începe colindatul, datină deschisă de copiii mici 
care merg pe la case cu Moş Ajun, urmaţi pe parcursul zilei de copiii de vîrstă mai mare, iar noaptea 
urmând tinerii. Colindatul face parte din complexul de practici dedicate resurecţiei naturii şi 
vegetaţiei, unde întâlnim daruri precum colaci şi fructe că simboluri solare şi vegetale, menite să 
asigure belşugul în gospodărie, astăzi acestea fiind înlocuite cu bani sau cu dulciuri, mai puţin fiind 
întâlnite darurile tradiţionale.  
 

Crăciunul  
 

Crăciunul este sărbătoarea care se păstrează în Bucovina, poate mai mult că în alte părţi, fără 
mari abateri faţă de trecut, cel mai frumos şi aşteptat moment din an. El este pregătit cu mult 
înainte, odată cu începutul Postului Crăciunului, când se hotărăsc cetele de colindători şi colindele 
ce urmează a fi învăţate şi repetate. În Bucovina, colindatul de Crăciun a fost şi încă este nu numai 
o datină, ci, prin modul de organizare, devine o adevărată instituţie, cu legi şi reguli specifice, cu 
totul aparte.  

Datina colindatului avea încă un farmec aparte acum 40 de ani, când odată cu lăsarea 
întunericului, casele erau animate şi însufleţite de colindele cetelor de flăcăi care, pe întreg timpul 
nopţii şi până în jurul amiezii din ziua Crăciunului străbăteau uliţele satelor de la un capăt la 
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celălalt. Îmbrăcaţi în sumane sau cojoace, cu căciulile împodobite cu mîrţ şi muşcate (calfă având 
panglici multicolore că însemn personal al funcţiei pe care o deţinea), tinerii cântau cu sau fără de 
acompaniament colinde religioase, colinde pentru gospodari sau colinde pentru fete. La începutul 
secolului al XX-lea şi până după cel de-al doilea război mondial, acompaniamentul instrumental al 
colindătorilor constă numai din fluier şi ciur, pentru că apoi să se extindă acompaniamentul cu 
fanfara sau, mai recent, cu alte instrumente moderne. Astăzi, datină colindatului s-a cam diluat, în 
sensul că tinerii nu prea se mai întrunesc din timp pentru constituirea cetelor, iar portul popular 
tradiţional precum şi alte „legi” ale colindatului de odinioară au mai fost uitate. 

Fiecare ceată colindă în primul rând la primăria satului, de unde primea şi o autorizaţie de 
funcţionare, apoi la preot, învăţător şi la celelalte case din sat, dorinţa tinerilor cea mai mare fiind să 
colinde la fetele de măritat. De la hiperbolizarea casei, a curţii şi a activităţii gospodarului, colindele 
abordează subiecte diferite, care surprind alegoric realităţi bine cunoscute. Întotdeauna colindele nu 
folosesc versuri satirice, ci numai urări de bine şi noroc. În cazul colindelor pentru fetele de măritat, 
textele au darul de a preamări orice faţă chiar dacă este urâtă sau leneşă, în noaptea Crăciunului 
toate fiind tratate la modul superlativ. 
După ce tinerii colindă la casă unei fete, sunt invitaţi în casă de către faţă respectivă şi, după 
formulele de amabilitate, muzică începe să cânte iar tinerii pornesc jocul. Răsplată lor pentru 
colindat constă în bani, ospăţ şi băutură, iar calfa  nu uită, înainte de plecare, să invite fata din casă a 
două zi la hora satului împreună cu părinţii.  

În credinţa bucovineană, colindele se rostesc pentru a dispărea diavolii, pentru a se purifică 
atmosfera satului în noaptea în care s-a născut Iisus, de aceea se zice şi acum că este mare păcat să 
stea cineva în noaptea de Crăciun cu poarta  închisă. 

Dacă în ziua şi noaptea Ajunului de Crăciun umblă cu colinda numai copiii şi flăcăii, 
începând din ziua sărbătoriri şi până la Bobotează, cei care colindă sunt tinerii căsătoriţi, vârstnicii 
şi bătrânii, ei mergând numai pe la vecini, rude sau prieteni. 

Prin tot ceea ce presupune şi reprezintă, Crăciunul este şi rămâne încununarea tuturor 
sărbătorilor de peste an, când divinitatea supremă este mai tolerantă şi mai îngăduitoare, iar omul 
percepe o stare de binefacere şi de ocrotire, de bine în general. 

În perioada cuprinsă între sărbătorile de iarnă, colindatul cu steaua reprezintă o datină 
comună unui larg spaţiu european, prin stea colindătorii imortalizând marele eveniment creştin. Din 
timp, copiii se asociau în grupuri de câte trei şi aveau că recuzita o stea confecţionată dintr-o veşcă 
de sită, pe care se montau „razele” din lemn, totul fiind îmbrăcat în hârtie multicoloră şi beteală. Pe 
fundul de veşcă era lipită o imagine (icoană) ce reprezenta scenă religioasă a Naşterii lui Iisus, sub 
veşcă fiind agăţat un clopoţel. Cei care umblau cu steaua se numeau crai sau stelari, amintind de 
personajele biblice Gaspar, Baltazar şi Melchior, steaua simbolizând astrul care i-a călăuzit în plină 
noapte pe cei trei crai către locul în care s-a născut Iisus. Pe cap stelarii purtau coifuri confecţionate 
din hârtie colorată, unii având o costumaţie, parte care imită pe cea de epoca, aspect ce nu se mai 
păstrează în zilele noastre. Începând de prin anii ‘70 ai secolului trecut, obiceiul mersului cu steaua 
a început să îşi piardă din importantă, el fiind practicat o bună bucată de timp numai de către copiii 
mai săraci din sate, pentru că în cele din urmă să fie cu totul banalizat de către populaţia de etnie 
rromă, care-l practică chiar şi cu multe zile înaintea Crăciunului. 

Pe lângă umblatul cu steaua şi irozii, gospodarii obişnuiesc încă să meargă cu colinda în 
fiecare noapte, „de la unul la altul”, realizându-se astfel o comunicare perfectă în sânul 
colectivităţilor umane. 
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ARTA DRAMATICĂ ȘI PEDAGOGII ALTERNATIVE  
CENTRATE PE ELEV 

 (Pedagogia Freinet în România) 
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 În volumul “Pedagogia Freinet” din 1999, Mihaela Rădulescu afirmă că : “aplicarea propriu-
zisă a pedagogiei Freinet în şcoala românească s-a realizat începând din 1991, când 40 de cadre 
didactice, dintre care mulţi profesori de franceză, au urmat la Timişoara un stagiu de iniţiere şi 
formare în pedagogia Freinet”. Alte documente noi vin şi ele să demonstreze că pedagogia Freinet a 
fost practicată în perioada interbelică şi în România. Învăţătorul Emil Florescu aplica pedagogia 
Freinet între anii 1938-1943 cu multă rigoare şi pasiune.  În Caraş, la şcoala primară din Moniom, el 
are o tipografie şcolară la care scoate periodic o revistă a clasei numită “Făt-Frumos”.  
          Aplicarea pedagogiei Freinet în România de azi nu are nimic senzaţional. Principiile 
fundamentale ale ,,şcolii moderne” sunt azi oficiale în învăţământul contemporan mondial şi 
implicit în cel românesc al anilor reformei. În noul Curriculum se poate citi explicit sau printre 
rânduri expresii precum şcoală centrată pe copil şi muncă şcolară motivată şi activitate 
personalizată şi expresie liberă şi comunicare şi cooperare şi învăţare prin tatonare experimentală 
şi globalitate a acţiunii educative. 
 Şcoala Freinet este perfect compatibilă sistemului actual de valori al învăţământului 
românesc, tehnicile Freinet conferind o notă de inedit, ele fiind permise de programă. Rubrica de 
activităţi de învăţare este precedată de sintagma exemple care îmbie la utilizarea şi a altor activităţi : 
 
Exprimarea dramatică: 
 

Jocurile de rol sunt practicate mai des de copiii de vârstă şcolară mică. Rolurile alese de ei 
sunt inspirate atât din viaţa cotidiană cât şi din poveştile şi basmele cunoscute de ei. Personajele 
întâlnite în basme precum şi faptele lor se transpun în atitudinile şi comportamentul copiilor ce le 
interpretează. Fiecare îşi va alege personajul care-l va reprezenta pe el însuşi sau pe acela cu care va 
avea cât mai multe în comun cu el (deşi nu este o regulă). 
 O importanţă deosebită care implică creativitatea şi originalitatea în acelaşi timp o are 
alegerea costumaţiilor şi materialelor auxiliare pentru desfăşurarea dramatizării. Aici pot interveni 
dispute în rândul copiilor, însă benefice deoarece decizia luată este în unanimitate, antrenându-i 
astfel pe copii în situaţii concrete de viaţă. 
 Putem afirma, cu certitudine, că dramatizările sunt situate în centrul de interes al copiilor, 
trezindu-le interes, satisfacţie, implicare emoţională şi coriozitate. 
Dirijate cu pricepere de către dascăl, acestea  conduc la cultivarea şi la dezvoltarea bunului gust, 
atingându-se latura formativ-estetică a educaţiei. 
 
Regia trebuie să fie originală, pe înţelesul copiilor, oferindu-le totodată libertate în exprimare şi 
mişcare, dând frâu liber fanteziei. Replicile alese trebuie să nu fie  rigide, nu trebuie să presupună 
cuvinte necunoscute de elevi (eventul să fie bine explicate şi însuşite de aceştia), deci să fie 
accesibile şi să respecte nivelul de dezvoltare intelectuală al copiilor implicaţi în dramatizare.  
Dimensiunea dramatizării nu trebuie neglijată. O dramatizare scurtă, concisă, ce trebuie să-şi atingă 
obiectivul propus este mult mai eficientă decât una ce implică prea multe scene şi care-şi pierde, 
astfel, esenţa în amănunte. 
 
Spaţiul de desfăşurare ar fi de dorit să fie unul familiar copiilor pentru a nu se simţi stânjeniţi şi 
pentru a evita tulburările de comportament ce pot inteveni pe fondul emoţional: inhibiţia, tracul, 
bâlbâiala. Este important ca decizia pentru spaţiul de derulare a dramatizării să fie pentru unul 
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restrâns pentru a putea fi captate toate mişcările din orice unghi al acestuia, iar decorul să fie 
sugestiv, uşor de realizat evitându-se încărcarea lui cu elemente de amănunt, neesenţiale, ce încarcă 
atmosfera. 
 
Mişcarea – adecvată personajului şi jocului de paşi poate fi corelată cu muzica ce îmbracă 
desfăşurarea momentului într-o armonie perfectă. 
Utilizarea tehnicii exprimare corporală vine în sprijinul abilitării copiilor în folosirea unei mimici şi 
gestici adecvate şi necesare în interpretarea unui personaj, aspect esenţial în dramatizare, 
expresivitatea subliniind anumite trăsături definitorii de caracter şi comportament al unui erou prin 
evidentierea unora şi inhibarea altora. Un personaj este înţeles corect de spectatori atunci când 
interpretarea acestuia se realizează prin implicare profundă şi transpunere totală. Această latură 
trebuie exersată şi cultivată, iar aici intervine regizorul, adică dascălul. Dramatizările stimulează tot 
ceea reprezintă creativitate, imaginaţie şi  originalitate. 
 Un izvor de inspiraţie pentru dramatizări îl constituie teatrul de păpuşi, atât de îndrăgit de 
copii. De aceea, păpuşile sunt element de bază ce reuneşte toate elementele pentru a face copilul să 
participe activ la activitatea educaţională, să sufere împreună cu păpuşile şi să râdă din toată inima. 
 O lecţie poate fi desfăşurată într-o ambianţă teatrală, unde păpuşile asistă la activitatea 
elevilor, îi încurajează, le trasează sarcini de lucru, se bucură de reuşitele copiilor. 
 Chiar şi dramatizările pot fi realizate cu ajutorul păpuşilor ce pot fi confecţionate de copii. 
Pentru un copil timid, cu probleme în comunicare generate pe acest fond, dramatizările cu păpuşi, 
după un paravan, îi oferă posibilitatea de a-şi învinge mai uşor temerile de eşec, astfel această 
activitate îndeplinind o funcţie terapeutică. 
 O dramatizare presupune mai întâi de toate o pregătire riguroasă, urmându-se nişte paşi 
premergători acesteia.  
De exemplu se pot efectua exerciţii de recitare a unei poezii scurte şi cunoscute de copii care să 
exprime: plictiseală, extaz, tristeţe, răutate, invidie, frică sau orice altă stare. Poezia este aleasă de la 
început, iar cerinţele se scriu pe bileţele. Interpretul va extrage un bilet şi va recita poezia sub forma 
cerută. Clasa va trebui să ghicească starea interpretată. 
 Jocul de mimă este un alt mijloc prin care copiii se abilitează în interpretarea unui rol. 
 Pantomima practicată la un nivel inferior, în cadrul căreia copiii se pun în situaţii de viaţă 
concrete îşi aduce aportul la reuşita mai târzie a unei dramatizări.  
 
Exprimarea corporală: 
 
Duce la dezvoltarea personalităţii prin comunicarea nonverbală (gesturi, mimică, mişcare).  
 Mişcarea este corelată cu muzica.  
 Activitatea poate fi însoţită de diferite materiale (pânze, elastice, saci elastici, sfori, diferite 
construcţii din lemn).  
 Exprimarea corporală contribuie la: 
  - orientarea în spaţiu (reprezentări: stânga, dreapta, deasupra, dedesubt); 
  - dezvoltarea tuturor grupelor de muşchi, a ritmului; 
  - dezvoltarea echilibrului; 
  - inventarea diferitelor tipuri de mers; 
  - organizarea colectivului, munca în echipă; 
  - inventarea diferiţilor paşi de dans 
  - dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii, a sensibilităţii; 
  - relaxare, distracţie, antren. 
 Jocul –  principalul mijloc de realizare (exemple): 
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1.Jocul “încrederii” 
  Protagonişti: 
   - conducătorul; 
   - cel care se lasă condus; 
   “piedicile”. 
 O persoană cu ochii închişi se lasă condusă (ghidată) cu ajutorul unui deget (arătător) de 
către un “conducător”. Alte 3-4 persoane alcătuiesc obstacole în jurul celor doi.  
 Scopul este ca cel ce se lasă condus să se relaxeze şi să aibă încredere în degetul celui care îl 
ghidează. 
 2.”Statuile” 
 Se formează perechi. O persoană rămâne nemişcată, într-o anumită poziţie şi cealaltă, cu 
ochii închişi, trebuie să o atingă pentru a-şi da seama de poziţia pe care a luat-o partenerul. 
 Când este absolut sigur că a ghicit-o, cu ochii închişi, se pune în poziţia respectivă. 
 3.”Oglinzi” 
 Se formează tot perechi. O persoană este cea care acţionează, adică face toate mişcările, iar 
cealaltă este oglinda propriu-zisă şi trebuie să imite absolut toate mişcările partenerului. 
  
4.”Jocurile atenţiei” 
 Se formează perechi. Fiecare este atent la toate amănuntele şi aspectele legate de ţinuta, 
obiectele ce le poartă partenerul, după care perechile se întorc spate în spate şi îşi fac o mică 
schimbare. La revenire fiecare trebuie să spună ce şi-a schimbat perechea lui. 
 Acest joc de dezvoltare a atenţiei se poate realiza sub diferite forme, în grupuri mici sau 
mari, schimbările se pot face nu numai în ţinuta jucătorilor ci şi la nivelul obiectelor din clasă sau a 
spaţiului alocat jocului. 
 5. Jocul « Jip – Jup » 
 Se formează un cerc iar în mijlocul acestuia va sta un copil cu o minge în mâini. Se va 
stabili că Jip reprezintă de exemplu nume de animale iar Jup nume de păsări. Când copilul aruncă 
mingea unui coleg va spune unul dintre cuvintele Jip sau Jup – iar cel ce prinde mingea va trebui sa 
exemplifice categoria. Dacă va greşi va fi eliminat. 
 6. Jocul « Scaunul fierbinte » 
 Un copil va sta în mijlocul grupului şi va trebui să răspundă sincer la toate întrebările ce îi 
vor fi adesate.  
 7. Jocul matematic 
 Un copil va trebui să aibe o minge şi să stea în mijlocul cercului format de colegii lui. Când 
va arunca mingea va pune întrebarea « Cât fac 2 x 9 ? ». Cel ce preinde mingea trebuie să răspundă 
corect, altfel va fi eliminat. 
 8. Jocul « Zburătorii » 
 Copiii vor fi aşezaţi pe două rânduri. Coordonatorul va stabili regula jocului : 1 bătaie nu 
înseamnă nimic, dar 2 bătăi înseamnă schimbarea sensului mişcării. Cei ce vor greşi vor fi 
eliminaţi. 
 9. Joc pentru descărcarea energiei 
 * Se fac două grupuri. Toţi copiii vor sta în următoarea poziţie : într-un picior cu mâinile 
încrucişate. Se vor lovi de de umerii colegilor din grupa adversă. Cei ce vor pune piciorul jos vor fi 
eliminaţi. 
 * Se fac grupe de câte 4 elevi care vor sta faţă în faţă – la o distanţă de 3 metri. Pe rând 
fiecare grupă va imita (nu va lovi) secvenţe de luptă deplasându-se spre cealaltă grupă. 
 10. Crearea unei situaţii 
 În cazul în care în clasă a apărut o situaţie tensionată, cel care a creeat-o va trece în mijlocul 
clasei, iar ceilaţi colegi vor începe să-i adreseze întrebări de genul « Cum te-ai simţi în 
situaţia… ? » . Jocul va continua până când cel vinovat va conştientiza « gravitatea » faptei sale. 
 11.”Jocul de mimă” 
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 Se formează două echipe. Fiecare echipă va avea un lider care va decide cine va mima. O 
echipă va decide ce se va mima şi va comunica acest lucru unui membru ales de echipa adversă. 
Echipa va fi punctată dacă va reuşi să ghicească ceea ce s-a mimat. Se poate fixa un timp în care să 
se încadreze fiecare mimă efectuată. Este bine ca înainte de începerea jocului să se fixeze un 
domeniu din care jucătorii să-şi aleagă cuvintele spre a fi mimate şi ghicite. 
 
  Se pot practica însă jocuri ce au un rol pregnant de conoaştere a personalităţii copilului. 
Aceste jocuri nu au o denumire aparte, alegerea lor rămâne la latitudinea fiecărui dascăl în funcţie 
de scopul urmărit prin practicarea acestor jocuri. 
 Un astfel de joc poate fi următorul: se formează perechi de copii ce sunt aşezaţi faţă în faţă. 
Li se cere acestora să-şi întindă braţele luându-şi distanţa corespunzătoare între ei. La semnalul 
învăţătorului perechile îşi unesc palmele şi încep să se împingă. Se va urmări în acest joc gradul de 
agresivitate de care vor da dovadă unii copii împingându-şi adversarul cu multă violenţă, sau din 
contră, retragerea mâinilor în semn de protest şi apărare a altora semnificând tipul introvertit, 
slăbiciune, timiditate ori frica de întâmpinare a dificultăţilor. 
          Un astfel de comportament subliniază nesiguranţa de care dau dovadă unii copii atunci când 
sunt supuşi unei situaţii limită, nevoia de aprobare aşteptată din partea adultului necesitând 
intervenţia şi corectarea acestei laturi a personalităţii lui prin metode specifice(încurajări, aprecieri, 
angajându-i în postura de conducător al unei activităţi trasându-le sarcini la început mai uşoare, apoi 
dificile), ajungându-se la eliminarea sau ameliorarea acestor deficienţe de comportament. 
           Nici reversul acestui comportament nu este de ignorat, vehemenţa cu care ripostează unii 
copii trădând aspectul agresiv, coleric, nonconformist, al personalităţii lui. Ponderarea, reintegrarea 
şi socializarea acestora este absolut necesară pentru a evita degenerarea comporamentului spre o 
latură extremă. Chiar dacă aceşti copii se exprimă cu dezinvoltură, iar comportamentul lor este unul 
refulant ce-şi are rădăcinile fie în vizualizarea şi adoptarea acestuia din cadrul social sau familial, 
fie este de natură ereditară, trebuie rectificat prin metode ce implică răbdare, stăruinţă, pătrunzând 
în universul afectiv şi de interese al copilului. 
          Dezvoltarea fizică armonioasă nu se rezumă numai la exerciţiile strict fizice sau la formarea 
unor deprinderi fizice ci însumează o serie de activităţi ce presupun mişcarea şi orientarea în spaţiu 
realizabile prin diferite tipuri de activităţi şi jocuri dinamice. 
 Noul ce stă sub semnul exprimării corporale este renunţarea la activităţile stricte şi obişnuite 
din cadrul orelor de educaţie fizică şi sport şi înlocuirea acestora cu altele mai relaxante, libere, ce 
presupun nu doar dezvoltarea fizică, ci şi a personalităţii, duce la socializare şi integrare mai rapidă 
în grupul şcolar. 
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eTWINNING ÎN ȘCOALA NOASTRĂ 
 
 

Prof. înv. primar Diana Rațiu  
Școala Gimnazială „Virgil Iovănaș” Șofronea, Arad 

 
 

Ce înseamnă eTwinning? 
 

eTwinning, comunitatea şcolilor europene, face parte din Comenius, Programul Uniunii 
Europene destinat şcolilor. A fost iniţiat în 2005 în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul 
vieţii al Comisiei Europene şi este recomandat de Comisia Europeană pentru colaborarea dintre 
cadre didactice, elevi din învăţământul preuniversitar, grădiniţe, scoli, licee, la nivelul Uniunii 
Europene. În acest context a fost creată platforma eTwinning care  și-a început activitatea în 2007 
sub îndrumarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei și cu sprijinul TEHNE- Centrul pentru Inovare 
în Educaţie. 
            eTwinning este o comunitate de excepţie. Este o lume nouă atât pentru elevi cât şi pentru 
cadrele didactice. Elevi  şi profesori din şcolile Uniunii Europene se întâlnesc virtual pe platforma 
eTwinning, se cunosc, discută, colaborează, îşi planifică proiectele educaţionale, fac schimb de 
bune practici, îşi cunosc reciproc ţările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, 
experienţele didactice, desfăşoară activităţi  împreună extinzându-şi orizontul cultural şi 
competenţele sociale, lingvistice, competenţele şi abilităţile digitale. Este o comunitate minunată de 
învăţare, un cadru excelent de colaborare educațională care te face să te simţi cu adevărat 
EUROPEAN. Peste 202.000 de cadre didactice din 105.000 de şcoli europene îşi desfăşoară 
proiectele pe această platformă. Ultima estimare era de cca 28.000 de proiecte. 
 
Ce înseamnă eTwinning pentru mine? 
 
 eTwinning înseamnă pentru mine și pentru elevii mei ușa deschisă pe care o căutam, o 
modalitate  modernă de a face educație. Proiectele eTwinning reprezintă o oportunitate de a vedea 
cum lucrează alte cadre didactice, de a face schimb de informații, de a analiza, înțelege, de a 
experimenta lucruri noi. Primul pas pe care l-am făcut a fost să înscriu școala. La început recunosc 
că m-am descurcat destul de greu, cu timpul am învățat, de mare folos fiindu-mi ghidul de utilizare 
a platformei. 
 Din multitudinea de proiecte am ales unul propus de o școală din Grecia - ,,Digital cards 
and wishis“. Colegii din Grecia ne-au acceptat ca și parteneri alături de alte școli din Polonia, 
Croația, Estonia și Marea Britanie. Odată acceptați a început activitatea de colaborare pentru 
stabilirea obiectivelor, a activităților pe care urma să le desfășurăm fiecare dintre noi, dar și cele 
comune, deoarece cooperarea înseamnă în primul rând activități desfășurate împreună. Dintre 
obiectivele urmărite de acest proiect amintesc:  

- promovarea potențialului artistic al elevilor în vederea realizării unor creații artistice pe o 
anumită temă; 

- dobândirea de abilități și aptitudini în utilizarea TIC; 
-  realizarea unor schimburi de experiențe cu cadre didactice provenind din alte țări ale 

Europei. 
Odată stabilite obiectivele și activitățile s-a trecut la organizarea spațiului virtual al 

proiectului. Prima activitate a constat într-o scurtă prezentare a școlii. Elevii au realizat o prezentare 
power-point a școlii, dar și a celor mai importante activități extrașcolare. Cea de-a doua activitate a 
constat în realizarea unor felicitări digitale de Crăciun.  Elevii au creat prezentări animate, alegând 
ca fundal muzical un colind româneasc. Cea de a treia activitate a constat în realizarea unor 
felicitări handmade pe care copiii au scris urări atât în limba română cât și in limba engleză. 
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Cel de al doilea proiect a fost conceput de școala noastră. Am ales o temă de ecologie pentru 
că în şcoala noastră funcționează clubul ,,ProEco“, iar în anul școlar trecut am inițiat un concurs 
interjudețean și un simpozion pe teme ecologice. Acest proiect eTwining l-am numit ,,Earth is our 
home“. Am trimis acest proiect și spre bucuria noastră a fost aprobat. La el au aderat școli din 
Marea Britanie, Turcia, Grecia, Polonia, Slovacia, dar și alte patru școli din România. 

 
Care au fost obiectivele urmărite în acest proiect? 

 
- schimbarea mentalității adulților prin intermediul copiilor asupra defrișării necontrolate, 

asupra poluării aerului și a solului; 
- participarea le diferite acțiuni în vederea popularizării modalităților de ocrotire a acestuia; 
- înțelegerea conceptului de ,,ecologie“ și educarea noii generații în vederea ocrotirii mediului 

înconjurător; 
- formarea și dezvoltarea deprinderii de economisire a resurselor naturale și de recuperare a 

deșeurilor și refolosirea acestora. 
 
Beneficii pentru elevi: 

- motivarea și interesul pentru învățare au crescut prin participarea la activitățile interactive 
din TwinSpace; 

- în cadrul acestui proiect, elevii au avut un grad mare de autonomie, au învățat să-și prezinte 
ideile  și părerile; 

- din punct de vedere calitativ, ei și-au îmbunătățit competențele TIC, de lucru în echipă, de 
comunicare în cadrul grupului, dar și competențele sociale. Elevii au folosit în practică 
multe cunoștințe teoretice dobândite la orele de curs, cărora le-am descoperit relevanță în 
viața de zi cu zi. 

- valorificarea creativității elevilor, stimularea interesului pentru temele propuse, abordarea 
interdisciplinară a temelor alese. 

 
Beneficii pentru profesori: 

- eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare și de schimb de 
experiență, la parteneriate cu alți profesori și la activități de formare profesională, alături de 
colegi din țări europene; 

- prin aceste proiecte am adăugat o dimensiune europeană procesului de predare-învățare; 
- suportul didactic și tehnologic oferit de portal este la cele mai înalte standarde. 

 
Concluzii: 

- proiectele eTwinning ajută elevii și cadrele didactice să treacă dincolo de limita sălii de 
clasă și de modelele tradiționale de învățare; 

- colaborarea în proiectele eTwinning transformă procesul educațional clasic într-unul 
interactiv.  
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PROIECT DE LECȚIE 
Studiul de caz 

 
Prof. Mioara Grigore  

Școala Gimnazială Bogdănești, Județul Bacau 
 
Tema: Studiul de caz 
Durata: 50' 
Obiective operaţionale: 
        O1: să identifice conduitele negative descrise într-un studiu de caz prezentat de profesor, 
justificând alegerile făcute; 
        O2: să facă distincţie  într-o conduită pozitivă şi una negativă; 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
        Joc de antrenare a grupului - Aşa da, aşa nu!  
Profesorul va pune la dispoziţia participanţilor un recipient în care se află mai multe bileţele care 
conţin textul ce descrie un comportament. Sarcina  fiecărui elev este de a citi câte un bilet în faţa 
grupului şi de a-l poziţiona cu ajutorul unor ace - pe două panouri(sau table magnetice) care au ca 
titluri Aşa da!  şi Aşa nu!  în funcţie de propria opinie. Fiecare alegere va trebui justificată în faţa 
colegilor. 
           Exemple de afirmaţii: 
1.Andrei  a rămas orfan la cinci ani, de atunci l-a crescut bunica pentru că tatăl lui şi-a făcu altă 
familie. Acum băiatul are 16 ani şi are el grijă de bătrână: îi face piaţa, îi aduce medicamente de 
care are nevoie şi este atent la tot ce are nevoie bunica. 
2. Alexandru  urăşte animalele. Fără un motiv anume, când vede un câine îl bate cu pietre, iar pe 
pisici le loveşte cu piciorul. 
3.Adrian are numai mamă, tatăl lui i-a părăsit cu mult timp în urmă. Pentru că salariul mamei este 
foarte mic, deşi are numai 15 ani, s-a angajat la un magazin, să care marfa şi s-o aranjeze în vitrine. 
Nu câştigă foarte mult la magazin, dar e mândru că poate contribui şi el la cheltuielile casei. Merge 
şi la şcoală pentru că îşi doreşte să termine liceul. 
4.Vasile  iubeşte foarte mult sportul. Joacă fotbal de la 8 ani, la un club sportiv pentru juniori, iar 
antrenorul e foarte mulţumit de progresele lui. Acum are 16 ani şi au început să-i placă ieşirile în 
oraş cu prietenii. Merg împreună la cluburile din oraş şi pierd nopţile consumând alcool şi  fumând. 
A doua zi, la antrenament, e foarte obosit, iar antrenorul se supără pe el. 
5.Aurel are 15 ani şi  doi fraţi mai mici: unul de cinci ani şi altul de 7 ani. Când nu sunt părinţii 
acasă, stă cu fraţii lui mai mici, îi supraveghează şi are grijă să nu păţească nimic rău, chiar dacă i-ar 
plăcea mai mult să iasă cu părinţii în oraş. El ştie că mama şi tata sunt mai liniştiţi dacă îl ştiu pe el 
acasă cu cei mici. 
6. Lui Costin nu-i place şcoala. Chiuleşte de la ore, este corigent la trei materii şi nici nu are de 
gând să înveţe. Abia dacă ştie să scrie, deşi e în clasa a V-a. Preferă să meargă cu băieţi mai mari 
care îl pun să fure din magazine.  
7. Bogdan este elev în clasa a VIII-a şi în vară va susţine examenul de capacitate. Nu are emoţii 
pentru că este premiantul clasei. Prietenul lui cel mai bun, Radu are dificultăţi la matematică. Are 
note cam mici  şi se plânge mereu că nu înţelege. Îngrijorat pentru prietenul lui, Tudor îi propune 
ca, în fiecare zi, câte o oră, să lucreze împreună la matematică.  
8. Adelin e un băiat foarte neastâmpărat: nu  îşi ascultă părinţii, fură banii de acasă şi îi cheltuieşte 
la Internet  cafe, bea alcool, fumează şi este prieten cu o gaşcă de băieţi care fac ce vor în cartier.  
Cu ei aleargă în fiecare seară dintr-un club în altul. 
9. Într-o pauză, Cici și cu alți doi colegi l-au trântit la pământ pe Alex, l-au lovit, i-au scuturat în 
ureche resturi de covrigei. Alex a încercat să se opună, dar nu a reușit. Nici un coleg nu s-a arătat 
îngrijorat de situația creată. 
10. Ioana este elevă la liceu în clasa a XI-a. În fiecare după-amiază, înainte de a-și face temele, o 
ajută la lecții, pe vecina ei Ana, care este în clasa a IV-a și locuiește doar cu bunica. 



61

Desfăşurarea activităţii 
Profesorul va citi elevilor primul caz, aceştia au sarcina de a depista conduitele negative pe 

care le surprind  în text şi de a le comenta.  
Mihai şi Vasile sunt elevi în clasa a X-a şi foarte buni prieteni. Petrec mult timp împreună la 

şcoală şi acasă . În fiecare seară se întorc târziu de la cursuri, mereu pe acelaşi drum ştiut. Într-o zi 
însă, hotărăsc să scurteze drumul spre casă şi o iau prin parcul din apropierea liceului, deşi nu mai 
făcuseră acest lucru până atunci. Străduţele sunt slab luminate şi-i încearcă un uşor sentiment de 
teamă, ca atunci când faci ceva nou. Cei doi prieteni merg alături unul lângă altul şi vorbesc pentru 
a-şi alunga sentimentul de singurătate. La un moment dat, Victor calcă pe un obiect tare şi îşi 
scrânteşte piciorul. Mihai sare să-şi ajute prietenul. Într-un târziu dau de trei tineri ce se ceartă 
deoarece au pierdut o sumă mare de bani  la jocuri. Doi dintre ei încep să se îmbrâncească, al treilea 
asistând, detaşat,la lupta care se încinge. Mihai şi Vasile sunt în mare încurcătură. Tinerii certăreţi 
sunt mai mari decât ei şi cu siguranţă nu ar fi o idee bună să se amestece în cearta lor. Dar cum să 
iasă  din parc fără să fie văzuţi de cei trei? Se întorc din drum încercând să găsească o alee care să-i 
ducă la ieşirea din parc. Nu mai vorbesc, sunt destul de speriaţi. Regretă acum că au ales să au ales 
să traverseze parcul, în loc să meargă pe drumul cunoscut. Se face linişte. Dintr-un tufiş se aude 
mârâitul unui câine fără stăpân. Băieţii o iau la fugă, Mihai  şchiopătând de durerea piciorului luxat.  

În sfârşit au găsit poarta parcului şi ies în goană. Se urcă în primul autobuz şi ajung acasă 
gândindu-se în gând să nu mai facă escapade altă dată.  

Profesorul va cere să enumere conduitele negative, pe care le-au sesizat şi le va nota pe  o 
tablă. 

Aspecte negative: 
Alegerea unui alt drum decât cel cunoscut, pentru a se întoarce acasă de la şcoală; 
Aruncarea gunoaielor în alte locuri decât cele special amenajate; 
Vandalizarea locurilor publice; 
Practicarea jocurilor de noroc; 
Cearta şi agresiunea în public; 

Asigurarea feed-back-ului 
Se citeşte un alt caz.  
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PLATFORMA EDUCAŢIONALĂ MOODLE,  
UN SUCCES ÎN E-LEARNING 

 
 

Profesor Ana Nicoleta Avramescu 
Reţeaua EDU Moodle România şi Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara 

 
 

Evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu, a determinat apariţia şi 
dezvoltarea a numeroase instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor 
platforme de e-learning, care au devenit tot mai familiare profesorilor şi elevilor. Generic învăţarea 
prin e-learning poate fi definită ca o învăţare la distanţă într-un mediu educaţional evolutiv şi bazat 
pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode bazate pe mijloace IT şi având 
ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale educabililor. Învăţarea prin e-learning se 
bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, mult mai atractivă şi în care 
un rol important îl au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o manieră atractivă şi 
adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează învăţarea, cât mai ales a educabililor – elevi sau 
studenţi. 

Dar ce este o platformă de e-learning? Pe scurt, este un soft complex care permite 
administrarea unui domeniu (subdomeniu), gestionarea utilizatorilor pe domeniul respectiv, crearea 
şi un management accesibil al cursurilor împreună cu activităţile şi resursele asociate acestora, 
evaluarea online/offline sau autoevaluarea, comunicarea sincronă sau asincronă şi multe altele. 

La nivel mondial există un clasament1 al primelor 100 de platforme pentru învăţare online, 
clasament care se alcătuieşte pe baza statisticilor interne furnizate de aceste platforme. În acest 
clasament pe locul 11 se află Moodle, care se menţine în mod constant în ultimii 7 ani între primele 
15 platforme de e-learning din lume. Site-ul oficial Moodle2 are acum un număr de peste 1,3 
milioane de utilizatori înregistraţi, din peste 200 de ţări, disponibil în peste 70 de limbi, ceea ce 
dovedeşte că Moodle a reuşit să creeze una dintre cele mai puternice comunităţi la nivel mondial, 
iar statisticile de pe acest site3 ne arată că există în acest moment un număr de aproape 70.000 de 
site-uri Moodle şi un număr de peste 7 milioane de cursuri create în acest format. 

Platforma de tip Moodle este o platformă cu licenţă gratuită4 de tip Open Source (sursă 
deschisă, adică permite oricui să contribuie la elaborare sau îmbunătăţire), cu un sistem de 
management al cursurilor (Curs Management System – CMS), cunoscută şi ca un sistem de 
managementul învăţării (Learning Management System – LMS) sau ca un mediu virtual de învățare 
(Virtual Learning Environment – VLE). Numele MOODLE provine de la Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, adică mediu de învăţare modular, orientat pe obiect şi dinamic.  

O platformă Moodle oferă un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe învăţare şi 
în acest context al învăţării vor fi evidenţiate în continuare avantajele care se remarcă din punctul de 
vedere al profesorului, dar şi din cel al elevului, cu precizarea că nu se va detalia modul de 
administrare al unei platforme Moodle, deoarece cele ce urmează se focalizează pe aspectele 
privitoare la platforma Moodle din perspectiva utilizatorilor, profesori şi/sau elevi. 

Principiul de bază în Moodle este constructivismul social, ceea ce presupune o învăţare prin 
colaborare, bazată pe proiecte şi sarcini individuale şi de grup. Astfel, învăţarea devine eficientă 
când profesorul construieşte un material de învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acest 
material de învăţare şi să experimenteze, pentru a înţelege. În acest context, elevul este parte a unei 
comunităţi de învăţare, în care este pus în situaţia de a înţelege ce are de făcut, de a explica 
celorlalţi şi de face împreună.  

Platforma Moodle oferă profesorilor o multitudine de instrumente utile în predare-învăţare-
evaluare şi însăşi modalitatea de definire a cursurilor permite o adaptare la nevoile educabililor – 
elevi, studenţi sau alte categorii care trec printr-un proces de formare, fie iniţială, fie continuă. Este 
important de spus că educabilii pot parcurge un astfel de curs când, unde şi cum doresc, deoarece 
prin forma şi structura sa, un curs realizat şi implementat pe o platformă Moodle este adaptat 
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necesităţilor lor, accesibil oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei, permiţând colaborarea prin 
instrumente de comunicare moderne precum forum, chat, blog sau wiki. 

Moodle permite construirea unor site-uri care au un conţinut interactiv, atractiv şi cu o 
structură flexibilă. Astfel, pe un site de tip Moodle, adică pe o platformă de e-learning Moodle, 
organizarea informaţiilor este ierarhică: la bază se află cursurile care compun subcategorile şi care 
la rândul lor alcătuiesc categoriile de bază, accesul la cursuri fiind foarte uşor. Vă puteţi imagina o 
bibliotecă, ale cărei rafturi sunt categoriile, fiecare raft conţinând mai multe subcategorii, care pot fi 
disciplinele şcolare – matematică, română, istorie etc., fiecare subcategorie/disciplină având în 
cuprins cursuri specifice:  matematică pentru clasa a IX-a, pentru clasa a X-a etc.  

Cursurile au două părţi fundamentale: cele laterale care sunt formate din diverse blocuri cu 
diferite destinaţii, foarte utile în parcurgerea cursului şi partea centrală, de o mai mare dimensiune 
în care sunt cuprinse activităţile şi resursele cursului. Cursurilor realizate pe o platformă Moodle li 
se poate realiza o copie de siguranţă, care permite inserarea/restaurarea cursului pe o altă platformă, 
sau în cadrul unei alte categorii/subcategorii pe platforma pe care este realizat iniţial. De exemplu, 
un curs de matematică al unui profesor poate fi utilizat de un alt profesor de matematică, fie în 
cadrul categoriei în care se găseşte cursul iniţial, fie în cadrul altei categorii, sau chiar pe o altă 
platformă Moodle.  

Este evident faptul că la definirea şi construirea site-ului se au în vedere necesităţile grupului 
de formabili căruia se adresează, elaborarea acestui site bazându-se pe particularităţile şi nevoile 
grupului, dar şi a indivizilor care alcătuiesc acest grup. Importantă de menţionat este caracteristica 
Moodle cu privire la numărul de utilizatori: Moodle poate fi utilizat atât de o grădiniţă, cât şi de o 
mare universitate, cu alte cuvinte, numărul de utilizatori este adaptabil nevoilor instituționale, de la 
un număr mic de utilizatori, la un număr foarte mare. Rolurile pe care le pot avea utilizatorii sunt 
diverse şi au în vedere diferitele modalităţi de abordare ale conţinutului şi drepturile pe care aceştia 
le au, de la drepturi depline pe platformă, până la drepturi care permit doar vizualizarea unor 
conţinuturi: administrator, manager, creator de curs, profesor, profesor fără drept de editare, 
cursant/student/elev, vizitator. Toţi aceştia se conectează ca utilizatori autentificaţi, ceea ce 
evidenţiază încă un aspect important: accesul unui utilizator este asigurat controlat şi securizat cu un 
nume de utilizator şi parolă.  

Foarte importante la un site Moodle sunt modalităţile de comunicare între utilizatori. Astfel, 
sunt puse la dispoziţia utilizatorilor instrumente precum forumul (de uz general, de ştiri sau de tip 
întrebare-răspuns) şi wiki – care permite elaborarea şi accesarea unui conţinut comun, acestea ca 
instrumente de comunicare asincronă/offline, dar şi chatul ca instrument de comunicare 
sincronă/online. Evident că acestea permit o bună comunicare şi colaborare între profesor şi elevii 
săi, dar şi între elevi. Există şi posibilitatea de a se schimba mesaje prin intermediul mesageriei 
interne, dar şi prin email şi de a anunţa utilizatorii cu privire la evenimentele viitoare.  

Elaborarea unui curs de către profesor ţine seama de particularităţile grupului căruia se 
adresează şi deşi profesorul este constrâns de un curriculum, el poate să abordeze întregul conţinut 
al acestui curriculum adaptat nevoilor grupului supus instruirii. Reuşita însuşirii cunoştinţelor dintr-
un curriculum este asigurată de modalitatea de abordare, adaptată nivelului, nevoilor şi 
particularităţilor membrilor unui grup, care poate să fie un grup de elevi, o clasă sau de ce nu, mai 
multe clase care vizează un conţinut comun. Cursul se elaborează structurat pe teme, unităţi de 
învăţare sau lecţii astfel încât să respecte curriculumul, însă modalitatea prietenoasă de abordare, 
oferă o atractivitate deosebită şi ajută elevul să treacă de barierele unui conţinut anost şi 
neprietenos. Accentul în cursurile elaborate în Moodle nu este pus pe furnizare de informaţii, ci pe 
activităţile care presupun schimb de idei şi construire de cunoştinţe noi bazate pe cunoştinţe 
anterioare. 

Clasa virtuală sau webinarul este un alt instrument util, în care profesorul poate comunica 
audio şi video cu elevii, în care sesiunile de lucru sunt online, putându-se desfăşura şi în afara 
clasei, învăţarea fiind sincronă şi dirijată de profesor. De menţionat că există şi modulul de 
autoinstruire, care permite elevului să parcurgă cursul asincron, în funcţie de nevoia şi timpul avut 
la dispoziţie. 
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Activităţile şi resursele puse la dispoziţia elevilor într-un curs sunt variate şi atractive. Astfel, 
în lista activităţilor trebuie amintite: baza de date, utilă în gestionarea informaţiilor personale ale 
elevilor dintr-un grup sau clasă, chestionarele cu diferite întrebări care se pot adresa nu doar 
elevilor, ci şi părinţilor de exemplu, dar şi chestionare aplicate în timp real, glosarul creat în curs ca 
un instrument util şi care se elaborează prin colaborare, jocuri desfăşurate pe baza informaţiilor 
conţinute de un glosar, lecţii cu paşi impuşi de condiţii care să permită continuarea sau revenirea la 
un conţinut care trebuie revăzut, feed-back cu privire la activităţi desfăşurate, teme care se pot da 
elevilor şi care pot fi cu rezolvare online, offline sau cu încărcarea unor fişiere şi pentru care se 
poate utiliza un sistem de antiplagiat şi multe altele. Cele enumerate sunt doar o mică parte din 
activităţile care se pot realiza în Moodle.  

Referitor la resursele care se pot adăuga la un curs, se poate spune că acestea sunt variate: 
cărţi în format electronic, pagini cu conţinut atractiv, adrese URL, galerie de imagini, fişiere de 
orice tip – documente, prezentări etc. Poate că nu în ultimul rând ar trebui amintit editorul Moodle, 
care are o formă asemănătoare cu editoarele de text cu care utilizatorii sunt deja obişnuiţi. Pe lângă 
inserarea de text formatat, editorul permite inserare de simboluri, imagini, fişiere media, link-uri, 
dar şi editare în format HTML. 

Alături de cele enumerate anterior cu referire directă la predare-învăţare, menţionăm rolul  
deosebit de important pe care îl are evaluarea. Diversitatea de abordare a problematicii evaluării 
constituie cel mai puternic argument care aduce platforma Moodle în primul plan şi în acest context 
se pot aminti: modalităţile variate de elaborare a testelor, tipul atât de diversificat de întrebări puse 
la dispoziţie de Moodle şi care se pot afişa în ordine aleatoare în test şi cu date iniţiale diferite 
pentru utilizatori diferiţi, modalităţile de combinare şi structurare a testelor, modalităţile de aplicare, 
care permit definirea timpului de lucru – durata testului, elevul ştiind cât timp mai are până la 
finalizare, data şi ora când acest test poate fi susţinut, aspectele legate de permisiunea de a repeta 
susţinerea testului pentru îmbunătăţirea rezultatelor, precum şi diversele rapoarte pentru utilizatorii 
care au susţinut testul şi care se obţin după aplicarea unui test, de la analiza pe ansamblu, până la 
analiza pe itemi, cu obţinerea unor diferite statistici şi multe altele. Trebuie spus că în aceste teste 
corectarea este automată, fiind eliminat în acest fel subiectivismul care poate afecta nota acordată. 
Însă este important cum defineşte profesorul modalitatea de acordare a punctelor/notelor pe itemi 
raportat la ansamblul testului. 

Referitor la activitatea de monitorizare şi control a activităţilor desfăşurate de utilizatori, 
trebuie amintite toate rapoartele de activitate care se pot obţine şi care se pot utiliza într-un format 
curent, precum cele de calcul tabelar (*.xls). Astfel, se pot obţine rapoarte de logare, rapoarte de 
activităţi, rapoarte de participare la curs şi diferite statistici. Aceste rapoarte pot fi utile profesorului 
pentru monitorizarea activităţii elevilor. De asemenea, există rapoartele generate în activităţile de 
evaluare şi anume rapoarte ale notelor, atât pentru fiecare utilizator (elev) sau pe ansamblu pentru 
toţi utilizatorii înscrişi la un curs, cât şi pentru fiecare dintre itemii care compun testul pentru care se 
face raportarea. 

În ceea ce priveşte softurile care se pot integra pe platforma Moodle, trebuie menţionate 
Geogebra şi Wiris, utile profesorilor care predau matematică, dar şi fizică sau chimie. Se mai pot 
menţiona Hot Potatoes (creare de teste sau jocuri de cuvinte încrucişate) şi Audacity (editor audio), 
dar şi altele precum Sistem Antiplagiat, util la orice disciplină.  

Geogebra5 este un soft foarte cunoscut şi utilizat pe scară largă, atât în algebră şi geometrie, 
cât şi în fizică sau chimie. Integrarea sa pe platforma Moodle contribuie la o şi mai mare 
atractivitate a cursurilor pentru disciplinele ştiinţifice – matematică în special, dar şi fizică, chimie 
sau discipline tehnice. 

Wiris6 a devenit cunoscut în România mai ales ca soft integrat în Moodle, prima dată fiind 
adus în discuţie la Moodle Moot 2012 – Macea, Arad (Moodle Moot este conferinţa anuală a 
utilizatorilor Moodle) de către Carles Aguilo, unul dintre membrii echipei Wiris de la Barcelona. 
Descoperirea facilităţilor oferite de Wiris integrat în Moodle evidenţiază un soft cu o utilitate 
extraordinară oferit profesorilor care predau discipline precum matematica (în special) sau fizica şi 
chimia. Ca şi Geogebra, Wiris completează cursurile create pentru matematică, fizică sau chimie cu 
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elemente atractive, cu caracter ştiinţific, editate matematic şi cu algoritmi uşor de elaborat. Wiris 
pune la dispoziţia utilizatorilor 3 componente: Wiris Editor (pentru editare), Wiris CAS (pentru 
creare/rezolvare de probleme) cu varianta offline Wiris Desktop şi Wiris Quizzes (creare de întrebări 
şi teste). Prin combinarea acestor componente şi integrare în Moodle se pot obţine cursuri atractive, 
complete care pot să acopere într-o proporţie foarte mare cerinţele curriculumului, cu o varietate 
mare de cerinţe de învăţare şi cu o multitudine de instrumente utilizate în evaluare. 

Avantajele pe care le oferă Moodle se pot remarca doar în urma elaborării, implementării şi 
utilizării cursurilor pentru orice disciplină şcolară şi în care se recomandă să fie integrate cât mai 
multe activităţi şi resurse. Avantajele evidențiate în urma utilizării Moodle sunt atât din partea 
profesorului care propune elevilor săi cursuri atractive, cât şi din partea elevilor, aceştia din urmă 
fiind încântaţi de învăţarea prin e-learning şi de tot ceea ce presupune aceasta. Poate că un 
dezavantaj care ar trebui menţionat este timpul care trebuie alocat creării şi elaborării cursurilor, 
însă faptul că un curs odată elaborat poate fi utilizat ori de câte ori apare această necesitate, 
diminuează considerabil acest dezavantaj. 

În învăţământul preuniversitar un bun exemplu de utilizare şi implementare a unei platforme 
Moodle este platforma Reţelei EDU Moodle România7. Aceasta are un număr de peste 14400 de 
utilizatori înregistraţi şi un număr de peste 640 de cursuri elaborate în formatul Moodle. La Reţeaua 
EDU Moodle România sunt afiliate până acum peste 350 de şcoli din învăţământul preuniversitar de 
stat sau particular. Activităţile acestei reţele sunt diverse, pe lângă cursurile pentru foarte multe 
discipline şcolare sau cursurile de pregătire pentru examene naţionale, existând multe alte activităţi: 
proiecte între şcoli, conferinţe online, concursuri, revista, festival de teatru, dar şi cursuri de formare 
pentru profesori pe diverse paliere de interes. 
                                                 
1  http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 
2  https://moodle.org/ 
3  https://moodle.org/stats/ 
4 http://docs.moodle.org/dev/License  
5  http://www.geogebra.org/cms/ro/ 
6  http://www.wiris.com/en/ 
7  https://edu.moodle.ro/ 
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– MOVING OUT OF SOCIAL DIVISION – 
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Prof. Cristina Asimionesei  
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Datorită sprijinului financiar primit în cadrul Programului de Învățare pe Parcursul Întregii 
vieți (www.llp-ro.ro) și prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 
și Formării Profesionale   (www.anpcdefp.ro) prin Programul Sectorial Comenius – Mobilități 
individuale am participat în perioada 12-18 mai 2013 la Belfast, în Irlanda de Nord, la cursul de 
formare     Integrated Schools in Northern Ireland– Moving out of Social Division, organizat de 
Forum fur Eltern  und Schule din Germania.  

M-am bucurat de această experiență alături de 10 persoane din Germania (7 profesori și 3 
asistenți sociali), un profesor din Finlanda și colega mea Mihaela Mustea. 

Coordonatoarea din Irlanda de Nord a fost Paula McIlwaine, Professional Development 
Officer, la NICIE (Northern Ireland Council for Integrated Education). Această  organizație a 
lansat conceptul de educație integrata în anii 80, în plină perioadă a conflictelor sângeroase dintre 
catolici și protestanți. Scopul ei a fost  înființarea unor școli în care să învețe copii catolici și 
protestanți, dar și copii aparținând altor religii. 

Prima întâlnire, neoficială, a avut loc într-o sală a hotelului în care am fost cazați și a presupus 
o scurtă prezentare, înmânarea programului și a unei harti cu obiective importante din Belfast. 

Ziua de 12 mai a început, cum era și firesc, cu o prezentare oficială (numele, prenumele și 
semnificația acestora) a organizatoarei și a celor 13 participanți, precum și  cu o introducere în ceea 
ce presupune conceptul de educație integrată, activitate desfășurată la sediul NICIE. În după-amiaza 
aceleiași zile am participat la un tur al Belfastului de Vest, în care Dee Morgan ne-a vorbit despre 
conflictele dintre catolici și protestanți și ne-a prezentat pereții desenați și istoriile acestora. 
Discuțiile de la finalul zilei au scos la iveală emoțiile trăite de noi toți în fața acestor povești de 
viață trăite în mare parte de cea care ni le-a prezentat. 

A doua zi din program ne-a reunit din nou la sediul NICIE unde am cunoscut-o pe Fionnuala 
O’Connor, analist politic care ne-a prezentat, într-o manieră proprie, conflictele dintre catolici și 
protestanți, ea însăși fiind catolică măritată cu un protestant.  

A urmat o discuție despre diversitate și egalitate în Irlanda de Nord, discuție inițiată de autorul 
și jurnalistul Tim Brannigan. Dialogul cu acest jurnalist ne-a făcut pe toți să-i cumpărăm cartea în 
care își dezvăluie povestea de viață (Where are you really from?, Blackstaff Press, Belfast, 2010 ).

Ziua a continuat cu o experiență interactivă în practica anti-bias. La discuțiile din finalul zilei 
am avut cu toții lucruri interesante de remarcat, legate atât de informațiile primite, cât și de 
persoanele cunoscute. 

Următoarele trei zile au fost rezervate, în special, vizitelor în școli (școli primare sau colegii): 
Oakgrove - Integrated primary school, Oakgrove – Integrated College,  Newcastle - 
Integrated primary school, Shimna Integrated College, Parkhall Integrated College. În 
locurile vizitate am apreciat căldura oamenilor, bucuria cu care ne-au împărtășit din experiența lor, 
activitățile care au, într-adevăr, în centru lor copiii, promovarea tuturor elevilor, aprecierile simple 
care îi încurajează pe copii, dotările din școli (laptop-uri, table inteligente, videoproiectoare, ateliere 
în care pun în practică informațiile teoretice). Am remarcat, de asemenea, lejeritatea cu care elevii 
din colegii își prezentau activitatea, profesorii, dar și faptul că nimeni nu se lăuda cu rezultatele 
obținute. Ceea ce ni s-a părut interesant a fost si faptul că, în unele școli, profesorul era ajutat de un 
asistent, iar în multe din activitățile copiilor sunt implicați parinții, dar și alți parteneri sociali sau 
locali. 
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INTEGRATED SCHOOLS IN NORTHERN IRELAND 
– MOVING OUT OF SOCIAL DIVISION – 

BELFAST 12-18 MAI 2013
 

Prof. Cristina Asimionesei  
Școala Gimnazială nr. 3, Suceava 

 

Datorită sprijinului financiar primit în cadrul Programului de Învățare pe Parcursul Întregii 
vieți (www.llp-ro.ro) și prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 
și Formării Profesionale   (www.anpcdefp.ro) prin Programul Sectorial Comenius – Mobilități 
individuale am participat în perioada 12-18 mai 2013 la Belfast, în Irlanda de Nord, la cursul de 
formare     Integrated Schools in Northern Ireland– Moving out of Social Division, organizat de 
Forum fur Eltern  und Schule din Germania.  

M-am bucurat de această experiență alături de 10 persoane din Germania (7 profesori și 3 
asistenți sociali), un profesor din Finlanda și colega mea Mihaela Mustea. 

Coordonatoarea din Irlanda de Nord a fost Paula McIlwaine, Professional Development 
Officer, la NICIE (Northern Ireland Council for Integrated Education). Această  organizație a 
lansat conceptul de educație integrata în anii 80, în plină perioadă a conflictelor sângeroase dintre 
catolici și protestanți. Scopul ei a fost  înființarea unor școli în care să învețe copii catolici și 
protestanți, dar și copii aparținând altor religii. 

Prima întâlnire, neoficială, a avut loc într-o sală a hotelului în care am fost cazați și a presupus 
o scurtă prezentare, înmânarea programului și a unei harti cu obiective importante din Belfast. 

Ziua de 12 mai a început, cum era și firesc, cu o prezentare oficială (numele, prenumele și 
semnificația acestora) a organizatoarei și a celor 13 participanți, precum și  cu o introducere în ceea 
ce presupune conceptul de educație integrată, activitate desfășurată la sediul NICIE. În după-amiaza 
aceleiași zile am participat la un tur al Belfastului de Vest, în care Dee Morgan ne-a vorbit despre 
conflictele dintre catolici și protestanți și ne-a prezentat pereții desenați și istoriile acestora. 
Discuțiile de la finalul zilei au scos la iveală emoțiile trăite de noi toți în fața acestor povești de 
viață trăite în mare parte de cea care ni le-a prezentat. 

A doua zi din program ne-a reunit din nou la sediul NICIE unde am cunoscut-o pe Fionnuala 
O’Connor, analist politic care ne-a prezentat, într-o manieră proprie, conflictele dintre catolici și 
protestanți, ea însăși fiind catolică măritată cu un protestant.  

A urmat o discuție despre diversitate și egalitate în Irlanda de Nord, discuție inițiată de autorul 
și jurnalistul Tim Brannigan. Dialogul cu acest jurnalist ne-a făcut pe toți să-i cumpărăm cartea în 
care își dezvăluie povestea de viață (Where are you really from?, Blackstaff Press, Belfast, 2010 ).

Ziua a continuat cu o experiență interactivă în practica anti-bias. La discuțiile din finalul zilei 
am avut cu toții lucruri interesante de remarcat, legate atât de informațiile primite, cât și de 
persoanele cunoscute. 

Următoarele trei zile au fost rezervate, în special, vizitelor în școli (școli primare sau colegii): 
Oakgrove - Integrated primary school, Oakgrove – Integrated College,  Newcastle - 
Integrated primary school, Shimna Integrated College, Parkhall Integrated College. În 
locurile vizitate am apreciat căldura oamenilor, bucuria cu care ne-au împărtășit din experiența lor, 
activitățile care au, într-adevăr, în centru lor copiii, promovarea tuturor elevilor, aprecierile simple 
care îi încurajează pe copii, dotările din școli (laptop-uri, table inteligente, videoproiectoare, ateliere 
în care pun în practică informațiile teoretice). Am remarcat, de asemenea, lejeritatea cu care elevii 
din colegii își prezentau activitatea, profesorii, dar și faptul că nimeni nu se lăuda cu rezultatele 
obținute. Ceea ce ni s-a părut interesant a fost si faptul că, în unele școli, profesorul era ajutat de un 
asistent, iar în multe din activitățile copiilor sunt implicați parinții, dar și alți parteneri sociali sau 
locali. 

Penultima zi din program ne-a reunit din nou la sediul NICIE unde am participat la o 
activitate foarte interesantă, în care, cu ajutorul unor instrumente specifice de percuție, Joe 
Loughlin ne-a arătat o altă modalitate de a aduce laolaltă persoane diferite prin vârstă, religie, 
concepții de viață. Drumming Circle  ne-a dat posibilitatea să ne armonizăm cu ceilalți colegi și să 
ne manifestăm bucuria prim ritm și sunete. 

Un alt aspect ce merită menționat este legat de locurile deosebite pe care le-am văzut în 
timpul mini-excursiilor spre școlile vizitate ( Derry, Newcastle, North Coast, Giant’s  Causewey). 
Astfel, am avut posibilitatea să cunoaștem povești ale locurilor spuse chiar de către șoferii 
autocarului sau să gustăm din bucatele tradiționale 

În ultima zi, deși programul a fost foarte încărcat, am avut răgazul să ne bucurăm de peisajele 
specifice Irlandei, dar și să formulăm câteva aprecieri asupra activității din întreaga săptămână. Am 
remarcat, încă o dată, profesionalismul, răbdarea și deschiderea coordonatoarei noastre, programul 
deosebit care ne-a dat posibilitatea să cunoaștem Belfastul din mai multe puncte de vedere, 
oportunitatea de a discuta cu ceilalti participanți despre diferite aspecte întâlnite în școlile vizitate. 

Îmi doresc ca materialele adunate să reprezinte un punct de plecare în activitățile viitoare ce 
vizează integrarea în sistemul românesc de învățămant a tuturor elevilor și sper să-mi ofere 
posibilitatea colaborării în diverse proiecte cu profesorii pe care i-am cunoscut. 
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Seminar regional CREFECO – Motivația în predarea și învățarea limbii franceze 

Invatamantul preuniversitar – laborator de cercetare stiintifica si actiune in domeniul 
limbilor moderne 

 

Prof. drd. Maria Monalisa Pleșea, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău 
Prof. Steluța Drâmbu, Colegiul Național Nicolae Bălcescu, Brăila 

 

 Programul CREFECO al Organizatiei Internationale a Francofoniei, in parteneriat cu  
Agentia Universitara a Francofoniei,  a organizat, in perioada 23-26 octombrie 2013,  un seminar de 
formare care a propus cateva noutati de o mare importanta pentru procesul de predare si invatarea a 
limbii franceze in context regional și internațional.  

Inca de la inceput, trebuie sa mentionam aspectele de convergenta  si plus valoare ale acestui 
seminar international: actualitatea si utilitatea  temei propuse,  dezbaterea unui demers  de 
cercetare- actiune in vederea largirii orizontului de cercetare in domeniul educatiei si al 
transformarii unitatilor de invatamant preuniversitar intr-un spatiu de cercetare stiintifica si 
didactica,  colaborarea, pentru prima data, a profesorilor din invatamantul preuniversitar cu 
profesorii universitari, cat si cooperarea dintre profesori din mai multe tari din Europa Centrala si 
Orientala, participarea unui numar cat mai mare de profesori  la procesul de formare continua si 
autoformare, prin implicarea profesorilor de limba franceză și de limbi moderne din  Bulgaria, 
Armenia, Albania, Macedonia, România și Republica Moldova. 

In primul rand, tema acestui seminar Motivatia in predarea si invatarea limbii franceze este 
de o mare actualitate in conditiile in care, Raportul din Observatorul limbii franceze ( 2010),  
menționează  diminuarea numarului de elevi care studiaza limba franceza. Profesorii de limba 
franceza marturisesc, de asemenea, scaderea interesului elevilor pentru invatarea acestei  limbi 
straine. Domnul Bruno Maurer, profesor  la Universitatea Paul Valéry, Montpellier III, Franta, a 
prezentat in conferinta inaugurală aspectele esentiale ale acestui demers de cercetare- actiune care 
vizeaza mai multe etape: stabilirea contextului cercetarii, echipa de cercetare, problematica 
cercetarii, ipoteze de cercetare, ipoteze de actiune, etapele activitatilor propuse, principalele noutati, 
dezbaterea rezultatelor studiului și, în final, transferul rezultatelor in alte contexte și publicarea 
studiilor de cercetare pentru informarea unui numar cat mai mare de profesori. Se considera ca acest 
demers de cercetare- actiune are multiple avantaje fata de cercetarea clasica prin faptul că 
profesorul – cercetator, participand alaturi de ceilalti membri ai echipei la activitatile propuse, are 
posibilitatea de a evalua continuu derularea cercetarii cu scopul ameliorarii ei. In plus, obiectul 
cercetarii- actiune este complex, deoarece situatia sociala nu mai este o suma a elementelor 
componente, ci un sistem de interactiuni si evenimente.  Dl. Vo Van Chuong, profesor la 
Universitatea din Cantho, Vietnam si coordonator al unui grup de tineri profesori - cercetatori din 
Asia de Sud-Est, a completat prezentarea temei despre motivatia predarii si invatarii limbii 
franceze, prin identificarea pistelor de cercetare stiintifica in acest domeniu, oferind diverse 
exemple din regiunea pe care o reprezinta.  

Avand in vedere aceste aspecte, cei 32 de tineri profesori  selectati din cele sase tari din 
Europa Centrala si Orientala ( Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Moldova Romania), au 
prezentat, in cadrul meselor rotunde organizate, proiecte si strategii  din practica educativa care au 
avut ca efect cresterea motivatiei  si a interesului elevilor. De la reviste si proiecte  in limba 
franceza, la utilizarea muzicii francofone, a internetului si a calculatorului, a poeziei etc, fiecare 
profesor a sustinut, in cadrul meselor rotunde coordonate de profesori universitari, rezultatele 
concrete pe aceasta tema. Tabara francofoniei de la Buzau, proiect unic la nivelul Europei Centrale 
si Orientale, va deveni  de asemenea, tema unei cercetarii stiintifice moderne, ca urmare a 
prezentarii la acest seminar a rezultatelor deosebite, sustinute la Sofia de coordonatorul proiectului, 
prof. drd. Pleșea Maria Monalisa, de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Buzău. 
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Avand ca punct de plecare  activitatile prezentate, profesori au participat timp de doua zile si 
la conferinte si ateliere de lucru in care au avut ocazia sa colaboreze in echipe regionale. Ei au 
selectat 6 teme de cercetare, identificand si comparand problematica discutata in tarile reprezentate 
si stabilind directii de cercetare-actiune ce vor fi dezvoltate timp de un an in vederea elaborarii 
studiului final.   

In al doilea rand, partea de noutate a constituit-o întâlnirea cu oameni de afaceri din lumea 
francofonă, majoritatea fiind de origine bulgară. Directorii firmelor prezenti la masa rotundă au 
studiat în Franța și s-au întors în Bulgaria pentru a-și valorifica cunoștințele și competențele 
dobândite. Participanții la seminar au descoperit că acești angajatori recrutează vorbitori de limba 
franceză, oferindu-le un atu în fața celor care vorbesc doar limba engleză în mediul de afaceri. 
Intalnirea cu cei peste 100 de profesori de limba franceza, participanti la colocviul național 
organizat de Asociația Profesorilor de Franceză din Bulgaria, ne-a oferit  ocazia sa prezentăm 
proiectul Taberei internaționale a francofoniei, organizate de Centrul Cultural Francofon Buzau la 
Sarata Monteoru. Proiect unic in Europa Centrală și Orientală, tabara francofoniei a fost  apreciată 
in mod deosebit pentru activitatile propuse care isi dovedesc, fără doar si poate, efectele pozitive 
asupra motivarii elevilor  pentru invatarea limbii franceze.  

O întrebare pertinentă a fost: cum îi motivăm pe profesori, astfel încât aceștia să-i motiveze pe 
elevi/studenți? Profesorii - stagiari au dat mai multe variante de răspuns, încercând să ajungă la un 
numitor comun. Convingerea noastră este că viitorul procesului de predare si invatare a limbii 
franceze, in special, si a limbilor moderne, in general, poate fi construit prin depăsirea multiplelor 
provocari ale sistemelor de invatamant din tarile reprezentate.   
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SFÂNTUL ANDREI ÎN LITERATURĂ 
 

Profesor Raluca Ungureanu 
Liceul Tehnologic Ion Podaru Ovidiu, jud. Constanța 

 
Motto: 

       Zgomot trist în câmp răsună! 
       Vin strigoii, se adună, 
       Părăsind a lor sicrie. 

       Voi, creştinelor popoare, 
       Faceţi cruci mântuitoare, 

       Căci e noaptea-ngrozitoare, 
       Noaptea Sfântului Andrei! 

                         V. ALECSANDRI 
 

Sărbătoarea Sfîntului Andrei este cea din urmă din calendarul sărbătorilor toamnei şi prima 
din alaiul sărbătorilor creştine de iarnă. Încă din timpuri străvechi, imaginaţia românilor a zămislit 
legende şi superstiţii, poveşti cu strigoi sau fiinţe nepământene malefice, obiceiuri care se respectă 
şi în zilele noaste în unele zone ale ţării. „Sântandrei“ sau personificarea lupului, a fost o divinitate 
geto-dacă peste care creştinii au suprapus imaginea Apostolului Andrei. 

Prin anii 1920, avocatul Jean Dinu culegea diferite legende despre Sfântul Andrei, de la 
oamenii din satul Ion Corvin (jud. Constanța), în apropierea căruia se află peștera în care se 
presupune că a trăit apostolul. O legendă spune că Sfântul Apostol Andrei i-a creștinat pe supușii lui 
Zamolxe în cele nouă izvoare aflate în vecinătatea peșterii. O altă baladă dobrogeană amintește că 
însuși Decebal ar fi venit la peștera Sfântului Andrei. Ilustrativă în acest sens este balada Sfântului 
Andrei culeasă din zona localității Ion Corvin: 

Colo pe grindei  
Crâng de alunei 
Val de arțarei 
Sfântă Mănăstire 
Loc de tăinuire  
Se pitește-n tei  
Casa lui Andrei 
La Schitul din tei 
Crucea lui Andrei  

Cine că-mi venea  
și descăleca ? 
Venea Decebal 
Călare pe-un cal 
La Schitul din tei 
Crucea lui Andrei 
Traian că venea 
La slujbă stătea. 

Legendele despre Sfântul Andrei nu se regăsesc numai în literatura populară, ci și în cea cultă. 
De exemplu, poetul român Vasile Alecsandri ilustrează în poezia „Noaptea Sfântului Andrii”, Iaşi, 
1857, semnele concludente ale unui haos în mişcare, culminând cu Noaptea strigoilor, o noapte de 
groază, când ordinea lucrurilor se răstoarnă, spiritele morţilor ies din morminte şi se luptă la 
răscruci de drumuri cu strigoii vii. Legenda spune că aceştia fură de prin gospodăriile oamenilor 
limbile de la coase și furci, pe care le folosesc în lupta lor, până în zorii zilei, la cântatul cocoșilor, 
când spiritele morţilor se reîntorc în morminte, iar sufletele strigoilor revin în trupurile părăsite. Se 
spune în popor că a doua zi se pot descoperi strigoii vii după rănile de pe faţă, provocate în timpul 
luptelor din noaptea Sfîntului Andrei. 

„Iată-l, iată Satan vine/ Răzbătând prin verzi lumine,/ Pe-un fulger strălucitor./ Umbre, stăfii 
despletite,/ Cucuveici, Iele zburlite,/ Şi Rusaliile pocite/ Îl urmează ca un nor./ Voi cu suflete 
curate/ Cu credinţi nestrămutate,/ Oameni buni, femei, copii,/ Voi creştinelor popoare,/ Faceţi 
cruci mântuitoare,/ Căci e noaptea-ngrozitoare,/ Noaptea Sfântului Andrei...”   

                                                                                                   V. ALECSANDRI 
Așadar, ca în orice legendă sau mit ancestral, există și un sâmbure de adevăr istoric care se 

oglindește și în creațiile literare populare sau culte. 
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PACTUL CU DIAVOLUL ȊN  
POVESTEA LUI STAN PĂȚITUL DE ION CREANGĂ 

 
Prof. Anca Nicoleta Chetrosu  

Colegiul Tehnic Traian Vuia, Galați 
 
 

Poveştile lui Ion Creangă valorifică ȋn operele sale  credințe, mituri, limbajul, tradiții populare 
ȋntr-o manieră personală, original care se remarcă ȋn primul rȃnd prin oralitate, umor şi semnificații 
profunde. Povestea lui Stan Pățitul ȋnfățişează pactul cu diavolul ȋntr-o formă neobişnuită, cititorul 
este surprins ȋn fiecare clipă pentru că lucrurile nu se petrec aşa cum se aşteaptă el. 

Protagonistul este Stan, un țăran muncitor, singur, care, deşi ȋşi făcuse un rost nu reuşise să se 
căsătorească, un om cu inima curată,  care se simte tare pe dreptul lui, ca o forţă a naturii. Este mai 
curȃnd copilul lui Dumnezeu. Ȋnsă eroul mai are un nume. Schimbarea numelui din Stan în Ipate are 
drept cauză o boală infantilă. Aceată practică este bine cunoscută şi des întâlnită în popor, când 
copilul bolnav, pentru a nu mai fi recunoscut de boală ,era vândut pe fereastră şi primea un alt 
nume,care îi definea personalitatea, pe care îl folosea apoi permanent, dând cumva uitării pe cel 
dintâi. Vasile Voiculescu accentuează sensul esoteric al cuvântului Păţit : ,,Stan e păţit, după cum 
Ulise e păţit. Și Ulise şi Stan sunt tribulanţi şi au strabatul marea pasiunilor (…) adică au străbătut 
cu bine vicisitudinile, alternanţa naşterilor şi a morţilor, Devenirea ca să reintre într-un port, care nu 
este altceva decât centrul fiinţei lor, identic cu acel al lumii.”1 Ipate este un nume grecesc ca şi 
Chirică. Provine de la Hupatos care ȋnseamnă Cel mai Ȋnalt, Superlativ Ȋnalt. 

Stan îl cunoaşte pe Chirică în urma unei întâmplări din pădure unde mersese pentru a-şi aduna 
lemne. Rămânându-i o bucată de mămăligă o lăsă pe o teşitură, zicând că, dacă îi va trebui cuiva, o 
va lua şi va zice bogdaproste. La plecare se stârneşte ,,un vifor cumplit – cu lapoviţă în două - de nu 
vedeai nici înainte nici înapoi. Mânia lui Dumnezeu ce era afară.”  Pare că cele două lumi, ale 
binelul şi răului, ale vieţii şi morţii, ale cerului şi iadului interferează ȋntr-un iureş nebun.  

Tocmai atunci trimisese Scaraoschi diavolii care să-i smintească pe oameni şi să-i arvonească 
nişte suflete. Dar unul dintre ei nu reuşeşte să facă nimic. Vizita lui este ineficientă; el doar 
mănâncă boţul de mămăligă lăsat de Stan în pădure şi ,,nu zice nimica”. Drăcuşorul primeşte 
pedeapsă să meargă pe pământ şi să-l slujească timp de trei ani pe cel care a lăsat în pădure 
mâncarea restabilind astfel ordinea cosmică. Ajungând la casa ţăranului, diavolul ia chipul unui 
copil amărât şi zdrenţuros , Chirică fiind numele lui care semnifică Domnescul, Seniorialul , 
Kiriacos. Deşi Stan se procepseşte în urma legăturii pe care o face cu Chirică pentru a-i fi slujitor, 
nu e vorba de un pact cu diavolul, ci de o restabilire a ordinii cosmice, de îndeplinirea  unei porunci 
a lui Dumnezeu : nu a spus bogdaproste pentru bucata de mamaligă . Satan îl trimite să-şi repare 
greşeala, pentru a nu încalca rânduiala divină. „ Satana se arată un debitor cinstit şi achită 
tot.”2Diavolul nu mai apare pe acelaşi plan cu Dumnezeu ca în unele basme populare, ci supus, 
respectând ordinele şi verificând ca şi supuşii lui să o facă. 

Între cer şi iad este o luptă a cărei miză este sufletul omului. În Povestea lui Stan Păţitul 
diavolul nu mai este o întruchipare a negustorului de suflete, ci un demon favorabil omului, ajutor 
în procopseala şi nuntirea lui.  Acest pact nici măcar nu este cerut de Stan, ci doar acceptat. În acest 
caz nu omul făcuse ceva rău, ci diavolul încălcase o regulă a ordinii divine. „Nu diavolul îl are 
mână pe Stan, ci Stan pe diavol.”3 Pentru Ipate acest pact nu stârneşte şovăieli, remuşcari, 
sentimentul vinovăţiei sau nimicniciei, aşa cum se întâmplă cu personajele care-şi vând sufletul, 
pentru motivul simplu că de la început el este fără vină.  

Ȋn momentul ȋn care fac cunoştință ambii se recomandă la fel :  ,,Tot Chirică mă cheamă”;  
,,Tot Stan mă cheamă”,ceea ce la prima vedere arată ca cei doi nu vor să iasă cu nimic in evidență, 

                                                            
1 Voiculescu, Vasile, Creangă şi creanga de aur, Ed. Cartea Romȃnească, Bucureşti, 1989, pag.  177 
2 Voiculescu, Vasile, Creangă şi creanga de aur, Ed. Cartea Romȃnească, Bucureşti, 1989, pag.  174 
3 Voiculescu, Vasile, Creangă şi creanga de aur, Ed. Cartea Romȃnească, Bucureşti, 1989, pag.  182 
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sunt la fel ca cei mulți care poartă aceste nume. Nimic nu-i unicizează, pare să spună. Doar că la 
Creangă numele nu sunt botezuri la ȋntȃmplare, nu sunt nici nume din basmele populare, ci sunt 
ȋncărcate de semnificații care personalizează, individualizează. ,,Numele nu mai este un inanalizant 
sau un pretext onomastic, ci un proapăt act de identitate in care sunt implicit concentrate trăsături 
semnificante psihologic sau social”4 Ȋnsă Vasile Voiculescu găseşte un alt semn pentru ritualul de 
inițiere ȋn această recomandare5. Numele acestea sunt cele exterioare, tot aşa ȋşi spun, Stan şi 
Chirică, ȋnsă ei trec rpintr-un procesde devenire, de transformare in urma căruia vor ajunge să-şi 
cunoască resorturile personalității lor, numele interioare. 

Stan ȋi verifică puterea lui Chirică folosindu-se de o ghicitoare  ,,Lată peste lată,/ peste lată 
îmbujorată,/ peste îmbujorată crăcănată,/ peste crăcănată măciulie,/ peste măciulie limpezeală,/ 
peste limpezeală gălbeneală/ și peste gălbeneală huduleț”. Acesta avȃnd putere diavolească, 
dezleagă sensul ascuns al ghicitorii ,,fața casei, vatra, focul, pirostiile, ceaunul, apa dintr-însul, 
făina și culeșerul sau melesteul”. Găsirea răspunsului la o ghicitoare este o treaptă de inițiere ȋn 
multe basme populare; de cele mai multe ori cel ȋncercat are ajutorul unui inițiat ca să-l găsească, 
ȋnsă Chirică nu are nevoie de aşa ceva datorită puterii diavoleşti pe care o are. Totul duce spre 
această interpretare inițiatică. Chirică trece o suită de etape: prima ar fi trecerea gardului şi 
pătrunderea ȋn gospodăria lui Stan, centru al universului, apoi rostirea numelor celor doi ca semn de 
recunoaştere şi dezlegarea ghicitorii. Răspunsul arată de fapt vatra, care semnifică altarul purtător 
de foc sacru. Este uncentru al vieții date care dainuie şi se perpetuează. Focul este o poartă către 
lumea veşnică, către divinitate. Și această situație este un exemplu al supunerii diavolului ȋn fața 
Demiurgului, al lui Dumnezeu şi al respectului pe care-l poartă pentru poruncile lui. 

Pentru a-şi ȋndeplini misiunea Chirică trebuie să ȋl facă pe Stan generatorul vieții, cap al unei 
familii, cel care duce mai departe originea vieții. Vorba ceea ,,de la 30 de ani înainte numai dracu-i 
vine de hac”. El se poate căsători doar dacă ȋl face pe Ipate bogat. Ȋntoarcerea lui Chirică la talpa 
iadului cu sacul şi baba, luȃnd totuşi plocon un suflet hapsȃn, dar implicit şi cu coasta de drac pune 
lucrurile ȋntr-o formă finală. Stan este supărat de pierderea slugii lui. Nu simte nicio culpă că a avut  
toate acestea datorită unui pact cu diavolul, nici nu trebuie pentru că nu el a cerut toate aceste 
bogății şi bucurii. Pentru el dracul este o binecuvȃntare, o şansă ivită parcă de niciunde, o răsplată 
pentru firea lui de la ȋnceput sinceră şi muncitoare.  

Basmul Povestea lui Stan Pățitul al lui Ion Creangă se detaşează de tema clasică a luptei 
dintre bine şi rău, de motivul clasic al pactului al omului cu diavolul prezentȃnd cu originalitate şi 
umor o ȋntȃmplare care ilustrează răsplata ideală pentru un om simplu, cu inimă curată şi credință ȋn 
Dumnezeu. 
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