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MOTIVAŢIA ÎNVĂŢĂRII PRIN JOC LA PREŞCOLARI 
 
 

 Prof. înv. preşcolar Dorinela Turbatu-Bălan 
Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui 

 
 

Când vorbim despre motivarea preşcolarilor/şcolarilor mici, ne referim la ansamblul de 
motive care il determină pe copil să vină la grădiniţă/şcoală şi să înveţe. Psihologii arată că putem 
face apel la două tipuri de motivaţii: motivaţie intrinsecă (internă) şi motivaţie extrinsecă (externă). 
Motivaţia extrinsecă se referă la dorinţa de afirmare, la dorinţa de afiliere (copilul învaţă pentru a 
face plăcere familiei,educatoarei/învăţătoarei), tendinţe normative (el este obişnuit să se supună 
normelor), teama de consecinţe (frica de pedeapsă) sau ambiţia (care-i transformă uneori pe ceilalţi 
în rivali). „Inima“ motivaţiei intrinseci este curiozitatea, dorinţa de a afla cât mai multe. Ea are la 
bază un impuls nativ şi apare mai ales în primii ani de şcolaritate, iar maiestria dascălului o poate 
menţine trează. Dacă asigură o bogaţie de trăiri şi surse de satisfacţie, ea se permanentizează. 
Motivaţia intrinsecă este mai importantă şi mai eficientă în învăţare decât cea extrinsecă, dar la 
vârste mici, acest raport se inversează.  

La baza motivaţiei stau trebuinţele. În manifestările copiilor este identificată, ca un impuls 
foarte puternic, curiozitatea, tendinţa de a cunoaşte, de a explora ambianţa. Trebuinţele devenite 
conştiente de obiectul lor sunt ceea ce numim dorinţe. Trebuinţele, dorinţele, intenţiile sunt 
puternic influenţate de mediu, de experienţa socială. Ele se diversifică şi se complică foarte mult, pe 
măsura dezvoltării sociale, apar trebuinţe noi: de exemplu, azi simţim nevoia telefonului, 
televizorului, calculatorului, dorinţe nou create de progresul tehnic. 

Dată fiind această complexitate şi importanţă a motivaţiilor, în procesul de instructiv, este 
nevoie de cunoaşterea profundă a copiilor, de practicarea unui învăţământ diferenţiat, adaptat 
nevoilor individuale de cunoaştere, adaptat specificului motivaţional individual.  

Toate activităţile desfăşurate în grădiniţă, atât cele care determină dezvoltarea competenţelor 
sociale, cât şi cele din domeniul limbajului depind de comportamentul educatoarei, personalitatea 
acesteia , atitudinile, modul său de a gândi şi de a acţiona influenţând hotărâtor atmosfera şi mediul 
în care se formează copilul, de stilul de lucru, experienţa în cunoaşterea copilului, cultura sa depind 
atitudinea şi mobilurile copilului în învăţare. 

În grădiniţă principalul mijloc prin care copilul învaţă la această vârstă este JOCUL , un joc 
pe care l-am putea defini ca “motor al minţii” care vrea să exploreze mai mult decât până acum , 
dar şi al corpului care vrea să dobândească mereu noi deprinderi . Psihologul Jean Piaget consideră 
că jocul îl determină pe copil să participe “în mic” la societatea din care fac parte, îl pregăteşte 
pentru activităţile viitoare, jocul fiind “ucenicia vârstei mature” (Jean Chateau), “anticamera 
necesară vieţii adulte” (Ursula Şchiopu). Cercetările recente comută tot mai activ accentul de pe 
factorii intelectuali pe cei motivaţionali şi afectivi, iar jocul este instrumentul cel mai eficient, prin 
integrarea afectiv-emoţională a participanţilor. Elementele ludice stimulează creativitatea copiilor, 
libertatea de gândire şi acţiune, dezvoltă iniţiativa, curajul, voinţa perseverenţa, combativitatea, 
corectitudinea, disciplina, spiritul de cooperare, comportamentul civilizat. 

Jocurile de simulare oferă modalităţi generoase de motivare a copiilor, de antrenare activă a 
acestora în activitate, prin transferul unor activităţi specifice muncii adultului în lumea creată de 
copii prin joc. În acest mod, în funcţie de aria de preocupări, de acţiunile imitate, de „ 
instrumentele” folosite, procedee şi tehnici de lucru au fost „transferate” de la o activitate de un 
anumit tip la alta, facilitând însuşirea unor priceperi şi deprinderi, precum şi acoperirea lor verbală, 
astfel încât vocabularul copiilor s-a lărgit/îmbogăţit cu sensuri noi. Prin imitarea rolurilor socio-
profesionale, desfăşurate în cadrul jocurilor de rol, cu subiecte din viaţa cotidiană, copilul începe să 
pătrundă sensurile activităţii productive a adultului, proiectându-se “imaginar” în viitor, sintetizând 
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cunoştinţe însuşite în lecturile după imagini, observări efectuate prin vizite (la coafor, cabinet 
medical, super-market, patiserie) aspectele caracteristice diferitelor profesii /meserii, exprimând 
gânduri, sentimente, emoţii, în legătură cu acestea prin ghicitori, rime, poezii, cântece, gesturi. 
Acţiunile unor meserii au fost mimate, s-a făcut mişcare, s-au ales jetoanele ce ilustrau diferite 
meserii, „uneltele” folosite în acestea, copiii transpunând în aceste jocuri impresii dobândite în 
mediul extern, fizic şi social, precum şi roluri, conduite, atitudini, obiecte, prelucrate în contexte 
ludice diverse. Cunoaşterea prin experienţă directă pe care au asigurat-o aceste jocuri au implicat 
capacităţile perceptive, abilităţile de reacţie, de comunicare, copiii având posibilitatea de a analiza 
posibilităţile de rezolvare şi de punere în practică a soluţiilor pentru ca jocul să continue. 
Confruntarea cu sine şi cu ceilalţi îmbogăţeşte gama de trăiri afective, a dobândirii capacităţii de 
stăpânire a emoţiilor şi raportării la realitate.Totodată aceste jocuri presupun relaţionare, adaptare a 
acţiunilor proprii la acelea ale unui partener de joc, asumare a responsabilităţii propriului 
comportament şi respectarea convenţiilor comportamentale impuse de situaţie. 

Exemplific cu câteva jocuri ce s-au desfăşurat în activităţile alese şi recreative, în cadrul 
proiectului tematic “Meseria, brăţară de aur” : ,,La magazin”,”La coafor”, ,,Telefonul”, ,,La 
doctor”, ,,În vizită”, ,,La masă”, „De-a familia”, „De-a gospodinele”, „De-a patiserii”, „De-a 
mecanicii”, consolidând cunoştinţe însuşite anterior, lărgind sfera unor noţiuni, preşcolarilor fiindu-
le atribuite roluri de vânzătoare, medic, mamă, patiser, mecanic etc. Acţionând conform rolului ei 
au denumit diferitele acţiuni, au purtat dialoguri adecvate, folosind un vocabular specific, au 
manifestat interes şi curiozitate pentru lucrurile noi, înţelegând cunoştinţele însuşite, aplicându-le 
prin exersarea unor abilităţi, prin muncă independentă/cooperare în grup, experimentând, pe măsura 
posibilităţilor proprii, aspectele care-i interesează în mod deosebit, exprimând liber, creative, opinii 
şi stări sufleteşti. Manifestarea potenţialului creativ în cadrul jocurilor este posibilă datorită 
relaţiilor care se stabilesc între personaje sau persoane, reflectând trebuinţa de independenţă şi 
autoexprimare a copilului. 

Prin jocul didactic ”Cine a trimis scrisoarea ?”, ,,Cine a venit?”, ,,Cine lucrează aceste 
obiecte?”, copiii şi-au îmbogăţit vocabularul cu cuvinte noi despre meserii, unelte şi produse 
specifice, şi-au dezvoltat capacitatea de a formula întrebări şi de a folosi cuvintele în contexte 
adecvate, elementelele ludice: explorarea, surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea, favorizând o 
învăţare activă: "Munca şcolară trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin decât muncă. Este o 
punte dintre joc şi muncă”. Punţile verbale, întrebările şi exclamaţiile retorice ale educatoarei, 
încurajările verbale şi nonverbale, ascultarea activă, au motivat participarea activă a copiilor, 
stimulând totodată actul creativ. Cântecul „Sunt atâtea meserii” a oferit posibilitatea copiilor de a 
încerca să creeze noi strofe, despre meserii care nu erau ilustrate în cântec, copiii exprimând opinii 
foarte interesante despre zicala „meseria este brăţară de aur”, înţelegând utilitatea socială a fiecărei 
meserii. 

Copiii noştri sunt dornici să aibă în faţă mereu lucruri, acţiuni plăcute lor, pe care le cunosc şi 
aşteaptă să le repete, dar şi lucruri noi. Preşcolarii şi şcolarii mici îşi manifestă curiozitatea faţă de 
anumite obiecte şi fenomene, formându-şi interese pentru domeniile lumii înconjurătoare. Am 
căutat să stimulez formarea acestor interese prin jocuri care să stimuleze cunoaşterea, 
perspicacitatea, inteligenţa copiilor, spiritul lor de ordine, de organizare, ştiind că interesele vor 
duce la motive, adică la elementele care creează o anumită stare sau la imboldurile care îndeamnă la 
o anumită acţiune sau activitate. Imaginile surprinse în jocul „de-a mecanicii”, vorbesc de la sine 
despre interesul şi implicarea activă a copiilor în joc: 

Jocurile “De-a patiserii” şi “Micii decoratori” s-au desfăşurat pe subgrupe, oferind copiilor 
oportunitatea de a-şi valorifica experienţele anterioare, cooperând şi ajutându-se reciproc, munca în 
grup stimulând spiritul de echipă, competiţia constructivă, fiecare copil având şansa de a-şi pune în 
valoare “punctele tari”, o influenţă importantă în motivarea copiilor având-o şi relaţionarea 
preşcolarului cu ceilalţi copii, (aici referindu-mă la relaţii de cooperare, de competiţie, ambiţie etc., 
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care impulsionează învăţarea), la această vârstă existând o strânsă şi permanentă relaţie între 
motivaţie şi afectivitate. 

Ştiind că nu există o formulă magică de a motiva în acelaşi mod toţi copiii, că nu fiecare copil 
este motivat de aceleaşi valori, dorinţe, nevoi ca un altul( de exemplu, unii pot fi stimulaţi de 
provocări şi mediul competitiv, alţii nu) am ţinut cont de mai mulţi factori care influenţează 
comportamentul copiilor: am accentuat familiaritatea subiectului prin relaţionarea acestuia cu 
experienţele anterioare, am stimulat interesul copiilor (material deosebit pentru modelat şi decorat 
produsele de patiserie), percepţia că fiecare este folositor pentru succesul echipei sale, încrederea în 
sine (fiecare este capabil să devină un bun patiser, decorator), răbdarea etc. Le-am prezentat scopul 
„muncii” lor .Pe parcursul lucrului i-am apreciat pozitiv şi încurajat, admirând răbdarea, imaginaţia 
în decorarea prăjiturilor, diversitatea sortimentelor, atenţia acordată „caltăţii” fiecărui produs etc. 
arătând progresele făcute de fiecare copil , în raport cu ritmul de muncă al fiecăruia, folosind 
metode activ-participative. Am oferit posibilitatea de a utiliza abilităţile recent dobîndite, 
„deschizând” câte un „magazin” de profil, vizitate şi de copiii din grupa mare şi mijlocie. Mândria 
cu care fiecare echipă şi-a prezentat produsele „cumpărătorilor, a generat trăiri emoţionale plăcute: 
sentimente de satisfacţie, încredere a celor mai timizi în propriile capacităţi, optimism, a sporit 
coeziunea grupei. 

Satisfacţia copiilor poate fi intensificată prin celebrarea reuşitelor. Obişnuiesc să 
”popularizez” succesele copiilor, folosind „remunerări” pozitive simbolice , dar cu mare impact în 
motivarea copiilor: aplaudarea unui rezultat deosebit, strângerea mâinii şi felicitarea în faţa grupei, 
atât de mine , cât şi de d-na directoare Cîmpean, afişarea lucrării la avizierul grădiniţei etc., 
observând că recunoaşterea succeselor copiilor, atât în public, cât şi în particular, consolidează 
comportamente şi atitudini care au asigurat obţinerea succesului, în continuare copiii tinzând să 
procedeze în mod similar sau chiar mai elaborat, avînd scopul de a reuşi din nou.  

Selectând cunoştinţe care le satisfac interesele şi le dezvoltă percepţiile, răsplătind succesul, 
chiar şi prin câteva cuvinte de apreciere că s-au descurcat cum trebuie, oferim copiilor un feed-back 
pozitiv, întărindu-le încrederea în propria persoană, studiile arătând că motivaţia pozitivă este mai 
eficientă decât cea negativă. Cea dintâi se asociază cu stări afective pozitive, tonifiante, în timp ce 
utilizarea mustrărilor scade motivaţia pe măsură ce este utilizată continuu şi induce stări afective 
negative, de respingere. Trebuie deci, să căutăm, să ne modelăm comportamentul în favoarea celui 
pozitiv, constructiv, blând, fără a uita însă că excesul de blândeţe poate să scadă motivaţia şi să 
diminueze progresele. Psihologii recomandă să fim concise atunci când dăm feeb-back negativ, 
făcând referire nu la copilul care a greşit, ci la performanţa şi sarcina pe care a avut-o de îndeplinit 
acesta, formulând cu atenţie comentariile, lăsând copilul să înţeleagă că îşi poate îmbunătăţi 
activitatea. 

Cunoscându-mi foarte bine copiii, promovând o atmosferă deschisă, în care fiecare copil să 
simtă că este valorizat , străduindu-mă să folosesc strategii prin care cunoştinţele asimilate de copii 
să fie rezultatul participării lor active în procesul învăţării, al activităţii lor proprii de descoperire, al 
propriului lor efort, am reuşit ca activitatea de învăţare să ofere copiilor satisfacţii, să devină plăcută 
şi interesantă pentru ei. Consider că este un “pas” important spre câştigarea ulterioară în şcoală a 
independenţei în activitatea de învăţare, în gândire, în conştientizarea faptului că succesul activităţii 
lor, prezente şi viitoare, depinde înainte de toate de ei înşişi, creând premisele atingerii în şcoală a 
unei motivaţii de învăţare superioare, când achiziţiile făcute de copii recompensează prin ele însele: 
“Plăcerea însăşi de a învăţa”( P. Golu). 

Specialiştii accentuează rolul psihologic pe care cadrele didactice îl au în motivaţia şi 
dezvoltarea capacităţilor de învăţare ale preşcolarilor, entuziasmul lor „profesional” fiind un factor 
cheie în motivarea copiilor, entuziasm ce vine din încrederea în sine şi plăcerea de a-i învăţa pe 
copii, din implicarea sinceră în sprijinirea copiilor, pentru rezolvarea problemelor lor. Dacă părem 
plictisiti sau apatici, copiii vor fi la fel. 
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Sunt puncte de vedere pe care, cu satisfacţie am descoperit că le susţine şi William Glasser, 
unul dintre cei mai influenţi teoreticieni din istoria consilierii şi psihoterapiei, în lucrarea, “Când 
terapeuţii ratează”, a lui Jeffrey A. Kottler şi Jon Carlson, apărută la Editura Catharsis Media, 2008.  

„Te poţi întâlni cu cineva în idee: a înţelege asemănător sau la fel un lucru îţi dă încredere că 
felul în care ai gândit e bun şi faptul acesta te poate propulsa. Istoria ştiinţei şi filozofia se alcătuiesc 
în bună parte aşa. Dar te poţi întâlni cu cineva în straturile mai adânci ale fiinţei tale. În acest caz, se 
întâmplă mai mult decât atunci când e vorba de coincidenţă în modul de a explica ceva: devii, cu 
ajutorul celuilalt, conştient de ceea ce (eşti capabil să) simţi. Şi lucrul acesta nu se învaţă nicăieri.” 
Gabriel Liiceanu, Uşa interzisă, Ed. Humanitas, Buc. 2002. 
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TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Studiu de caz 
 

Educatoare Mădălina Pisică  
Grădinița Nr. 231 București 

 
 

1.1. Introducere 
 

A fi creativ înseamnă a vedea același lucru ca toată lumea, dar a te gândi la ceva diferit. 
Albert Einstein spunea că “Nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți la 
un alt rezultat”, dar ce s-ar fi întâmplat oare dacă marii inventatori nu ar fi perseverat în “nebunia” 
lor și ar fi renunțat să mai încerce? Un răspuns ni-l poate oferi Edison care spune: “Nu am dat greș. 
Pur și simplu am descoperit 10.000 de idei care nu funcționează.” 

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, educaţionale. 
Rolul creativităţii în procesul culturii şi civilizaţiei este enorm iar în şcoala contemporană este 
prezentă o vie preocupare pentru educarea creativităţii. Multă vreme creativitatea a fost considerată 
un har divin, har pe care îl aveau puţini oameni. Concepţia conform căreia talentele şi geniile sunt 
înnăscute a fost depăşită. Acestea sunt rezultatul interacţiunii dintre influenţa mediului şi a 
eredităţii, dintre învăţare, maturizare şi dezvoltare. Haydn a compus la 6 ani, Hendel la 11 ani, 
Chopin a creat la 8 ani, Liszt la 9, iar Verdi la 10 ani. Aici se înscrie şi George Enescu care la 5 ani 
şi jumătate compunea ,,Pământ românesc”. Oricât de mare ar fi fost talentul acestora, la modelarea 
lor au contribuit şi educatorii, fie ei părinţi sau învăţători.  

La vârsta preşcolară copilul dobândeşte cele mai profunde, durabile şi productive însuşiri ale 
individualităţii proprii, o intensă receptivitate, sensibilitate şi flexibilitate psihică. Este important de 
subliniat faptul că în practica învăţământului preşcolar s-a abordat din ce în ce mai mult 
problematica potenţialului creativ al copilului. 
 

1.2. Metode și tehnici utilizate 
 

Această cercetare se va baza pe studiul de caz, o metodă de cercetare, “o tehnică specială a 
culegerii, a punerii în formă şi a prelucrării informaţiei care încearcă să arate caracterul evolutiv şi 
complex al fenomenelor referitor la un sistem social cuprinzând propriile sale dinamici” ( Dicţionar 
de psihologie socială, 1981, pag 317). 

Metoda studiului de caz constă în raportarea unei situaţii reale luată din contextual în care se 
află în viaţa reală. În cadrul unui studiu de caz datele trebuie prezentate în mod obiectiv, să aibă 
calitate şi să prezinte datele esenţiale din viaţa persoanelor, grupurilor, date legate de mediul în care 
acestea trăiesc, evenimente importante din viaţa lor. Ca metodă de documentare în vederea obţinerii 
informaţiilor necesare am utilizat observaţia activ-participativă, conversaţia, analiza produselor 
activității, compararea şi generalizarea datelor.  

Pentru a realiza această cercetare am purtat discuţii cu copiii de la Grădiniţa 231 din 
Bucureşti, am aplicat diferite metode și tehnici de stimulare și evaluare a creativității, am observat 
activitatea copiilor, am analizat și am interpretat produsele activității lor, reușind astfel să obținem 
informațiile necesare studiului de caz. 
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1.3. Delimitarea universului cercetării 
 

Cercetarea se încadrează în limitele de 4-5 ani ale copiilor care trăiesc în familii normale sau 
monoparentale. S-a încercat stimularea creativității acestor copii prin aplicarea diferitelor tehnici și 
metode în urma cărora s-au analizat produsele creative ale copiilor, ținându-se cont de următorii 
indici: 

 expresivitate 
 originalitate 
 flexibilitate 

 
1.4. Obiectivele cercetării 

 
 Elaborarea unui program de antrenament creativ; 
 Aplicarea metodelor şi tehnicilor de stimulare a creativităţii, altele decât cele cuprinse în aria curriculară; 
 Studierea efectului tehnicilor aplicate asupra performanțelor creative; 
 

1.5. Selectarea metodelor și tehnicilor de stimulare a creativității 
 

Pentru stimularea creativității copiilor și elevilor am ales următoarele tehnici și metode: 
 6/3/5 – aplicată în învățământul preșcolar la grupa mijlocie (4 – 5 ani); 

 
1.6. Formularea ipotezelor  

 
Ipotezele de lucru sunt:  
 Există diferenţe între două grupe de preșcolari în ceea priveşte nivelul creativităţii. 
 Dacă grădinița prin educatoarele ei cunoaște și recunoaște valoarea stimulării conduitei 

creative la această vârstă și o sprijină educațional, atunci se vor constitui premise certe 
favorabile manifestărilor creative în conduita copiilor preșcolari. 

 Dacă se utilizează în activitatea didactică metode, mijloace și tehnici diverse, realizând o 
atmosferă permisivă elevilor, se educă și se dezvoltă capacitățile creatoare  ale acestora, 
precum și încercările originale de a găsi soluții variate de rezolvare a situațiilor 
problematice.   

 Creativitatea copiilor și elevilor va evolua la o nouă treaptă dacă vom forma şi dezvolta 
priceperi şi deprinderi, capacităţi creative de alcătuire şi redare a obiectelor. 

 Potenţialul copiilor cu imaginaţie creatoare dezvoltată se va deosebi de potenţialul copiilor 
cu fantezie mai puţin dezvoltată prin valorile indicilor de: expresivitate, originalitate, 
flexibilitate. 
 

1.7. Studiul de caz 
Metoda 6-3-5 
grupa mijlocie 

 
Tema: “Flori și fluturi pe câmpii” 
Sarcina: Cu ajutorul tehnicilor de pictură cunoscute (pictură cu palma, dactilopictură, pictură cu 
pensula) realizează un element caracteristic anotimpului primăvara. 
Preșcolarii grupei mijlocii au fost împărțiti în două grupe (Fluturașii și Floricelele) de câte 6 copii. 
Fiecare copil va pune amprenta mâinii pe coala lui cu ce culoare dorește, iar apoi trebuie să 
completeze pictura cu 3 elemente într-un timp de 5 minute pentru a realiza un element de 
primăvară. Picturile celor 6 copiii din fiecare grupă vor fi asamblate sub forma unor flori și unor 
fluturi. 
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În stimularea creativităţii copiilor preşcolari prin activităţile de pictură şi desen un rol 
important îl au şi tehnicile de lucru folosite de educatoare. 

În lucrările realizate am îmbinat elementele de limbaj plastic cu cele de tehnică. 
Una dintre aceste tehnici este dactilopictura. Mâna lucrează firesc prin contactul tactil cu 

apa, cu materialele pe care copiii le folosesc. Prin simbolurile grafice reflectate în dactilopictură, 
prin libertatea în alegerea temei, copiii preşcolari transpun în culoare bogăţia informaţiilor de care 
dispun şi cu care operează, dau libertate memoriei cromatice şi figurative. În dactilopictură li se dă 
libertatea să-şi aleagă terna, apoi sunt îndrumaţi să-şi aleagă materialul (foaie de hârtie, faianţă, 
pietre, lemn), să se gândească ce ar dori să picteze pe suprafaţa aleasă. Prin contactul mâinii direct 
cu hârtia, copiii încep de la grupa mică să ştie cum să-şi dozeze efortul la apăsare, ating uşor hârtia, 
cu mişcări fine ale degetelor şi ale mâinii întregi. 

Această tehnică de lucru are darul de a trezi interesul copiilor pentru activitatea de pictură, 
stimulându-le independenţa şi creativitatea. 

Pictura cu palma - Se unge palma cu un strat de vopsea mai concentrată şi aplicând-o apoi 
pe suprafaţa de decorat, se obţine o pată care sugerează un model oarecare, ce poate fi completat cu 
ajutorul dactilopicturii sau chiar cu pensula, obţinându-se astfel diferite imagini ca, de exemplu, un 
cocoş. Aplicând palma de mai multe ori în acelaşi loc şi învârtindu-se în acelaşi timp foaia de hârtie 
se obţin efecte sub formă de floare, de soare sau alte imagini.  

Caracteristic pentru preşcolari este şi faptul că în procesul imaginaţiei apare o orientare către 
un anumit scop, deci o anumită intenţionalitate. Apare totodată clar preocuparea copiilor de a-şi 
alege materialele şi uneltele cele mai adecvate scopului pe care-l urmăresc. 

În cadrul activităţilor artistico-plastice este necesar ca preşcolarii să aibă posibilitatea să se 
manifeste liber, fără teama de a greşi, de a li se face imediat aprecierea critică.  

Se recomandă amânarea evaluării până la finalizarea lucrărilor, iar când se fac aprecieri, să se 
facă în contextul unui climat stimulativ, fiindcă observaţiile critice făcute în alte momente 
stânjenesc spontaneitatea creatoare a copiilor. În felul acesta se poate cultiva îndrăzneala, 
independenţa, originalitatea. 

În analiza produselor creativităţii am urmărit flexibilitatea plastică, felul cum aceasta 
dobândeşte expresie în picturile copiilor, originalitatea în alegerea obiectelor realizate și 
expresivitatea culorilor, formelor.  

Originalitatea prevede capacitatea individului de a adopta atitudini personale fără tendinţa de 
a copia sau a reproduce modul de gândire al altcuiva. Originalitatea se referă la modelele nou create 
de copii, la modelele unice, care apar în mod spontan. 

Flexibilitatea este capacitatea de a adapta gândirea la situaţii noi, uneori neprevăzute, cu 
scopul de a căuta şi a găsi soluţii optime de rezolvare a problemelor ce apar în diverse domenii de 
cunoaştere inclusiv în cel al cunoaşterii artistice. 

Expresivitatea exprimă culoarea, forma, mărimea, ritmul, simetria, asimetria şi dinamica. Cu 
cât este mai expresivă opera de artă cu atât mai mult ne place.  

 
Grupa Fluturașilor este formată din 6 copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 5 ani și 7 luni (2 

băieți și 4 fete).  Rezultatele tehnicii de stimulare a creativității reprezintă: plante (3 lucrări: Buchet 
de flori, Floarea soarelui și Floricele) și animale/ insecte (3 lucrări: Fluturaș, Buburuza, Iepurașul). 

Din punct de vedere al originalității, în grupa Fluturașilor se observă că două lucrări sunt 
oarecum asemănătoare (Buchet cu flori și Floricele), în timp ce celelate prezintă idei total diferite: 
Iepuraș, Buburuză, Fluturaș, Floarea soarelui. Din această grupă se remarcă două lucrări, Iepurașul 
și Buburuza, care sunt foarte originale, în condițiile în care nu am mai pictat cu copiii până acum 
astfel de teme.  

Flexibilitatea plastică se observă în toate lucrările copiilor din grupa Fluturașilor. Ei nu au 
rămas rigizi în gândire, văzând doar o palmă pe coala de desen și, plecând de la amprenta propriei 
palme, au realizat imagini noi, neprevăzute: aripile unui fluture și ale unei buburuze, petalele unei 
flori de floarea soarelui, tulpinele și frunzele unui buchet de flori. Atât flexibilitatea copiilor poate fi 
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observată, cât și a întregii grupe a Fluturașilor, prin faptul că modelele sunt diverse, doar un sigur 
model se repetă, dar nici acela în totalitate. 

Expresivitatea produselor creative este dată de culorile folosite, atât în conformitate cu 
realitatea, cât și ieșite din comun: dacă la buburuză observăm că sunt respectate culorile, iepurașul a 
fost realizat cu culoarea albastră. De asemenea, observăm și o intenționalitate în alegerea formei 
care crește expresivitatea lucrării. Dacă pentru Buchetul de flori copilul a realizat amprenta cu 
degetele larg deschise pentru a sugera tulpinele florilor, la Iepuraș observăm că, intenționat, copilul 
a unit degetele două câte două pentru a reprezenta urechile iepurelui. Expresivitatea lucrărilor este 
dată și de simetrie. Observăm la Fluturaș că modelul aripilor este aproximativ simetric, la fel și 
bulinele buburuzei și culorile florilor din buchet: alternanța roșu - albastru. 

 
Grupa Floricelelor este formată din 6 copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 6 luni și 5 ani și 5 

luni (1 băiat și 5 fete). Rezultatele tehnicii de stimulare a creativității reprezintă: plante (3 lucrări: 
Lalea, Floare, Copac), insecte (1 lucrare: Fluture), fenomene ale naturii (1 lucrare: Pic, pic, pic…), 
aștri cerești (1 lucrare: Soare zâmbăreț). 

Din punct de vedere al originalității, observăm și în grupa Floricelelor două lucrări care se 
aseamănă: Lalea și Floare, celelalte lucrări prezentând idei noi, originale și foarte diferite una de 
cealaltă: nor cu ploaie, copăcel, soare, fluturaș. 

Flexibilitatea plastică se observă în toate lucrările preșcolarilor din grupa Floricelelor. 
Gândirea lor nu a rămas rigidă, nu s-au gândit doar la palma lor, au încercat să găsescă soluții noi de 
interpretare a amprentei palmei și au găsit: lalea, floare, nor, coroana copacului, aripile unui fluture, 
soarele. Atât flexibilitatea copiilor poate fi observată, cât și a întregii grupe a Floricelelor, prin 
faptul că modelele sunt diverse, doar un sigur model se repetă, dar nici acela în totalitate: lalea și 
floare. 

Expresivitatea produselor creative este dată de culorile folosite, în conformitate cu realitatea: 
toate lucrările sunt realizate cu culorile potrivite: norul – albastru, laleaua – roșu, soarele – galben, 
coroana copacului – verde. Se observă și o intenționalitate în alegerea formei care crește 
expresivitatea lucrării. Dacă pentru Lalea copilul a realizat amprenta cu degetele apropiate pentru a 
sugera forma florii, la Soare observăm că, intenționat, copilul a așezat degetele larg deschise și a 
pus amprenta de mai multe ori pentru a reprezenta razele soarelui. Expresivitatea lucrărilor este dată 
și de simetrie. Observăm că la Floare și la Lalea frunzele au fost realizate de o parte și de alta a 
tulpinii, aproape simetric. 
 

Grupa Fluturașilor comparativ Grupa Floricelelor 
Comparând produsele creative realizate de preșcolarii celor două grupe din punct de vedere al 

originalității, observăm că există 6 modele unice, originale, diferite de toate celelalte și 6 lucrări 
care se aseamănă două câte două: fluturi, flori, buchet cu flori. Știm că pentru acest nivel 
caracteristică este creativitatea expresivă care se manifestă liber şi spontan în picturile copiilor mici. 
Nu se pune problema, la acest nivel, de utilitate sau originalitate. Se observă însă că jumătate din 
preșcolarii care au participat au avut idei noi, au adoptat atitudini personale fără tendinţa de a copia 
sau a reproduce modul de gândire al altcuiva. Putem concluziona astfel că, din punct de vedere al 
originalității, în această grupă de copii cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani și 7 luni, există premisele 
dezvoltării unor personalități creative. 

Din punct de vedere al flexibilității, toți copiii din cele două grupe și-au adaptat gândirea la 
situația nouă din fața lor și au găsit soluții variate de interpretare a amprentei palmei. Ei nu sunt 
preocupați ca produsul creativ să aibă o utilitate,  astfel că mintea lor descoperă cele mai diferite, 
chiar neprevăzute idei. 

Comparând lucrările preșcolarilor din grupa Fluturașilor și ale celor din grupa Floricelelor din 
punct de vedere al expresivității observăm mici diferențe. În ceea ce privește culorile folosite, 
preșcolarii din grupa Fluturașilor au folosit atât culori în conformitate cu realitatea ale obiectelor, 
cât și culori ieșite din comun pentru acele imagini, în timp ce copiii din grupa Floricelelor au utilizat 
doar culorile reale ale obiectelor. Din punct de vedere al formei amprentei, toți copiii din grupa 
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Fluturașilor au manifestat o intenționalitate și au modificat forma palmei pentru a se adapta 
produsului imaginat de ei, în timp ce în grupa Floricelelor aproape toate amprentele au aceeași 
formă, palma cu degetele larg deschise. De asemenea, simetria este mai evidentă în lucrările grupei 
Fluturașilor prin poziționarea bulinelor buburuzei în același loc pe cele 2 aripi, în modelul de pe 
aripile fluturelui, în alegerea combinației de culori roșu – albastru alternativ pentru florile din 
buchet. 
 
Concluzii  

Personal consider că activitatea care are cea mai mare pondere în educarea creativităţii 
copilului preşcolar este activitatea artistico-plastică, în mod deosebit desenul şi pictura. 

Pictura constituie o activitate prin care jucându-se, copiii ne dau posibilitatea să constatăm 
felul cum văd, cum înţeleg lumea, ce i-a impresionat mai mult din multitudinea aspectelor văzute, 
ce le-a reţinut atenţia, să descoperim interesele şi năzuinţele lor. Activităţile de pictură ne dau 
posibilitatea să le dezvoltăm copiilor gustul estetic, sa-i iniţiem în tehnica picturii şi a combinării 
culorilor şi să-i obişnuim cu limbajul plastic. 

Prin culoare, copilul redă tot ce l-a impresionat mai mult, într-o formă reală sau imaginară, 
manifestându-şi dorinţa de a crea, de a se afirma. Copilul trăieşte din plin, pe plan afectiv, tot ce-i 
place mai mult ca formă, culoare, mişcare; pe acest fond afectiv bogat şi sincer exprimat, copilul se 
manifestă ca un participant activ, în stare să realizeze tot ceea ce gândeşte. 

În aplicarea metodei 6-3-5, am îmbinat mai multe tehnici de pictură pentru a lăsa copilului 
libertatea de alegere a modalității de lucru dorite. Preșcolarii au fost încântați de rezultatele 
obținute, dar mult mai încântați i-am observat în timpul realizării acestor lucrări. Dactilopictura și 
pictura în general sunt tehnici pe care ei le-au folosit destul de des, însă după aplicarea acestei 
metode și-au exprimat dorința de a avea mult mai des astfel de activități.  

Consider că, prin aplicarea la grupă a astfel de metode, ipotezele formulate în cadrul cercetării 
vor fi cu siguranță realizate. 
 

Produsele creative 
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RELAŢIA DINTRE PERSONALITATE,  
IMAGINEA DE SINE ŞI COMPORTAMENT 

 
 

Prof. înv. preşc. Norica Cernătescu 
GPN Măncioiu-Argeş 

 
 

Conceput de psihologie ca o fiinţă multidimensională, omul asimilează încă de la naştere 
modele socio – culturale, pe fondul specificităţii individualităţii sale, ce constituie cu timpul un 
model al personalităţii, în care rolul esenţial îl joacă însuşirile caracteriale. Pe tot parcursul 
existenţei sale, copilul îşi însuşeşte modalităţi cognitive, tehnice şi raţionale, asimilându-le şi 
acomodându-se la ele în raport cu structurile sale interne.  

“La vârsta preşcolarităţii locul motivelor biologice este luat treptat de motivele şi trebuinţele 
sociale ale acestuia ; legăturile dintre motive sunt generate nu de intervenţia din afară a adultului, ci 
de propria interiorizare a copilului. Ierarhizarea şi stabilizarea motivelor constituie condiţia 
esenţială a formării personalităţii copilului preşcolar, în lipsa lor copilul regresând spre 
comportamentele reactive.” (Revista Invatamantul primar nr 1-2 /1996) 

În contactul cu realitatea înconjurătoare copilul se construieşte pe sine. Imaginea de sine sau 
identificarea de sine capătă dimensiuni noi în perioada preşcolară prin conştientizarea 
caracteristicilor corporale proprii, adică a sinelui corporal material, prin perceperea statutului şi 
rolului de apartenenţă la grup – adică a sinelui social – şi prin manifestarea de atitudini în activităţi 
ce semnifică sinele spiritual. Contactele preşcolarului cu cei din jur sporesc, copilul comunică mai 
mult, îşi interiorizează experienţa dobândită, ceea ce-i face posibilă conectarea conduitei la 
împrejurarea ce o determină.  

“În unele situaţii se pot produce distorsiuni comportamentale ca urmare a prezenţei copilului 
în cele două medii – familia şi grădiniţa – ce sunt percepute ca fiind concurente. În acest caz, 
copilul se poate manifesta disponibil, afectuos, cooperant în unul şi negativist, opozant, anxios în 
altul.” (Revista invatamantul prescolar nr. 1/1991; 1-2/1999, 3-4/2000 ) Neintervenţia la timp a 
părinţilor, cât şi a educatoarei poate duce la adoptarea a două comportamente diferite – unul în 
grădiniţă şi altul în familie.  

Apariţia conştiinţei morale a copilului este strâns legată de imaginea de sine. Copilul îşi 
formează imaginea de sine prin preluarea ei de la părinţi, aşa încât în aceasta intră atitudinile, 
exigenţele, interdicţiile şi expectaţiile părinţilor. Conştiinţa morală a preşcolarilor include unele 
elemente psihice relativ simple (reprezentări, noţiuni, judecăţi morale), dar şi mai complexe 
(sentimente, atitudini, obişnuinţe morale), care se formează treptat. Judecăţile morale pozitive sunt 
mult mai apreciate decât cele negative. Conduitele morale ale altora sunt apreciate mai bine decât 
cele proprii, adeziunea la normele morale este mai mult afectivă decât raţională.  

Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, ataşament, admiraţie faţă de adulţi este una din căile 
formării conştiinţei morale. Dacă în etapele anterioare copilul tinde să-i trateze pe ceilalţi ca 
obiecte, în preşcolaritate copiii încep să se caute unii pe alţii, să fie sensibili la prezenţa altora, chiar 
dacă fiecare îşi urmăreşte propria activitate. Instalarea şi ramificarea legăturilor dintre copii (relaţii 
bazate pe simpatie – antipatie sau relaţii de lucru şi apreciative) constituie aspectul cel mai pregnant 
din punct de vedere social al perioadei preşcolare. Acesta îşi lasă amprenta asupra integrări sociale a 
copilului şi a formării unei imagini pozitive despre sine.  

Preşcolarul face saltul de la existenţa solitară, la existenţa colectivă, de la atitudinea “fiecare 
pentru sine” la atitudinea “fiecare şi pentru alţii”. 
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IMPORTANŢA  INSTRUMENTELOR, DOCUMENTELOR CURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA DE CURRICULUM 

 
 

Profesor Vasilica Mihăilă  
Grădiniţa „Dumbrava Minunată” Ploieşti 

 
 

Produsele curriculare, respectiv documentele şcolare, imprimă procesului de învăţământ un 
caracter planificat şi unitar, reflectînd, de fapt, conţinutul învăţământului. Un loc central între 
acestea îl ocupă programa şcolară, instrument curricular reglator, element al curriculumului 
naţional, care descrie oferta educaţională a unei discipline pentru un parcurs şcolar determinat. 

Fiind un document orientat spre ideea de programare a demersului didactic în vederea 
realizării obiectivelor, programa şcolară reprezintă pentru profesor principalul ghid în elaborarea 
planificării calendaristice? 

Valoarea operaţională şi instrumentală a programei şcolare pentru profesor derivă pe de o 
parte din statutul de document oficial alături de planul cadru de învăţământ, iar pe de altă parte, din 
însăşi conţinutul şi structura acesteia. Este evident faptul că  obiectivele, tematica şi standardele pe 
care le prevede programa scolară corespund calitativ şi cantitativ normelor stabilite în planul de 
învăţământ - plan unic conceput la nivel naţional.  De asemenea, actualele programe şcolare 
subliniază importanţa rolului reglator al obiectivelor pe cele două niveluri de generalitate: obiective 
cadru şi obiective de referinţă. Celelalte componente ale programei au ca scop principal realizarea 
cu succes a obiectivelor de către elevi. În nota de prezentare profesorul descoperă parcursul 
obiectului de studiu respectiv şi  recomandări considerate semnificative din partea autorilor 
programei. Obiectivele cadru se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul 
disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu; obiectivele de referinţă specifică 
rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de 
cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. Acest mod de a concepe obiectivele menţionate 
în programă generează o serie de avantaje: oferă o imagine sintetică asupra domeniului de 
cunoaştere/obiectului de învăţământ avut în vedere; subliniază dezvoltarea progresivă în achiziţia de 
competenţe de la un an de studiu la altul; reprezintă un instrument conceptual care, utilizat corect la 
nivelul evaluării, oferă o hartă clară a evoluţiei capacităţilor copilului şi posibilitatea stimulării 
acelor deprinderi insuficient formate şi dezvoltate; facilitează deplasarea accentelor în activitatea  
didactică de pe trasmiterea de informaţii pe aspectele formative ale predării-învăţării. Exemplele de 
activităţi de învăţare propuse de programă sunt concepute astfel încât să pornească de la experienţa 
concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de 
învăţare. Acestea sunt în concordanţă cu obietivele de referinţă, pentru fiecare astfel de obiectiv, 
existând cel puţin un exemplu. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea 
obiectivelor cadru şi de referinţă propuse, fiind reprezentate în programă sub forma unitălilor de 
conţinut organizate fie tematic, fie în conformitate cu alte domenii constitutive ale obiectului de 
studiu respectiv. Standardele curriculare de performanţă prevăzute de planurile cadru, de noile 
programe şi de manualele alternative reprezintă pentru toţi elevii un sistem de referinţă comun şi 
echivalent, vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate, constituind criterii de evaluare a calităţii 
procesului de învăţământ. Aceste standarde sunt absolut necesare în condiţiile introducerii unei 
filosofii educaţionale centrată pe diversitate. 

Profesorul are rolul primordial în organizarea şi conducerea ofertelor de învăţare care au ca 
scop facilitarea şi stimularea învăţării eficiente la elevi. Noile programe bazate pe principiul 
flexibilizării şi descentralizării curriculare lasă acestora libertatea conceperii unor itinerarii 
educaţionale diferenţiate şi personalizate, fiind important de menţionat existenţa alături de 
curriculumul nucleu, a curriculumului la decizia şcolii. Crescând responsabilitatea profesorului în 
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conceperea şi organizarea activităţii în clasă, este necesar ca el să aşeze proiectarea demersului 
didactic în centrul preocupărilor sale profesionale, să ia decizii pe baza cunoaşterii psihologiei 
copilului, psihologiei sociale a grupurilor, sociologiei generale, să aibă  cultură generală şi 
deschidere la nou. Proiectarea demersului didactic reprezintă un element curricular de maximă 
importanţă, o activitate complexă prin care profesorul anticipează etapele şi acţiunile concrete de 
realizare a predării. Pentru eficentizarea acestui demers se parcurg mai multe etape: lectura, 
înţelegerea şi interpretarea programei; stabilirea unităţilor de învăţare; planificarea calendaristică 
orientativă; proiectarea unităţilor de învăţare. Fiecare cadru didactic  îşi elaborează planificarea 
calendaristică la începutul anului şcolar pe baza programei şcolare  şi a planului cadru de 
învăşământ, pentru fiecare disciplină predată la clasă. 

Deşi documentul orientativ în proiectarea pe un an sau pe un semeatru a unei discipline este 
programa şcolară din care profesorul îşi extrage obiectivele de referinţă/competenţele specifice, 
unităţile de conţinut, subunităţile de conţinut, cu numărul corespunzător de ore pentru tratarea 
acestora, caracterul unitar al planificării calendaristice, valoarea ei funcţională depinde de 
competenţele profesionale ale cadrului didactic, de capacitatea lui de a realiza asocieri între 
obiectivele de referinţă/competenţele specifice în cadrul unităţilor de învăţare, de a stabili 
succesiuni logice de parcurgere a unităţilor de învăţare, de a aloca timpul necesar pentru fiecare 
unitate de învăţare în funcţie de  obiective, conţinuturi, nivelul clasei, stil de predare, resurse 
didactice. 

Prin caracterul formal, oficial, prin conţinut şi structură, programa şcolară oferă o imagine de 
ansamblu bine conturată asupra intregului curriculum alocat unui an de studiu, reprezentând astfel 
instrumentul de la care se poreneşte, ghidul de bază, în realizarea proiectării didactice, implicit 
planificării calendarictice. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 

 
1. Nicola Ioan, 2003, ,,Tratat de pedagogie şcolară”, Ed. Aramis, Bucureşti; 
2. Laborator metodic, 1-2/ 2006, Supliment metodic al Revistei „Învăţământul primar” dedicat 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, Ed. Miniped; 
3. Nicola Ioan, 2003, ,,Tratat de pedagogie şcolară”, Ed. Aramis, Bucureşti. 
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PROIECT DIDACTIC
PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ

Educatoare Areta Gabriela Sofron 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 „Scufiţa Roşie” 

Vatra Dornei, Suceava

Nivelul/ Grupa: 5-7 ani, nivel II, grupa mare 
Tema anuală de învăţare: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema săptămânii: „Ninge cu fulgi mari”
Tema activităţii: „Tainele iernii”
Modelul integrării: ramificat
Elementele componente ale activităţii integrate: 

 ALA 1: “Surprize de la Zâna Iarnă”
Ştiinţă : “ Dansul fulgilor de nea ”soft + fişă;
Bibliotecă : “Domino de iarnă”;
Artă:“Omul de zăpadă”- act. practică;

 ADE: DŞ ,,Bucuriile iernii” - joc didactic

Scopul activităţii:
verificarea cunoştinţelor despre caracteristicile specifice 

anotimpului iarna şi aplicarea acestora în diverse contexte de învăţare
specifice domeniului ştiinţe, inclusiv în cadrul softurilor 
educaţionale;

Obiective operaţionale:

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE: 
DOMENIUL ŞTIINŢÃ

 O1 – să completeze, pe soft, tablourile de iarnă şi de toamnă cu elementele potrivite din 
norişori;
 O2 – să stabilească valoarea de adevăr a enunţurilor despre anotimpul iarna folosindu-se de 
paleta potrivită;
 O3 – să grupeze simbolurile de iarnă în funcţie de cerinţele piramidei (metoda piramidei);
 O4 – să ataşeze obiectele de îmbrăcăminte potrivite fetiţei şi băiatului în anotimpul iarna;
 O5 – să împodobească bradul cu globuleţe, pe soft, respectând numărul, forma şi culoarea 
indicată de Zâna Iarnă;
 O6 – să identifice, pe soft, locul omului de zăpadă care lipseşte utilizând corect numeralul 
ordinal şi specificând cifra corespunzătoare;

ACTIVTĂŢI LIBER ALESE (I)
ŞTIINŢÃ
 O1 – să indice, pe soft, cifra corespunzătoare numărului de fulgi de nea care cad din cer;
 O2 – să lipească tot atâţia fulgi de zăpadă cât indică cifra;

BIBLIOTECÃ
 O1 – să alcătuiască propoziţii cu ajutorul simbolurilor de pe piesele de domino;
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 O2 – să asocieze piesele de domino cu simboluri de iarnă continuând lanţul astfel încât 
ultimul simbol de pe piesă să fie la fel cu primul simbol de pe piesa următoare;

ARTÃ
 O1 – să mânuiască materialele din natură şi sintetice în vederea obţinerii unor imagini ce 
redau aspecte din realitatea înconjurătoare;
 O2 – să  utilizeze deprinderea de a lipi ,de a asambla în vederea realizării oamenilor de 
zăpadă;

Sarcina didactică:
 completarea, pe soft, a tablourilor de iarnă şi de toamnă cu elementele potrivite din norişori;
 stabilirea valorii de adevăr a enunţurilor despre anotimpul iarna folosindu-se de paleta 
potrivită;
 gruparea simbolurilor de iarnă în funcţie de cerinţele piramidei (metoda piramidei);
 ataşarea obiectelor de îmbrăcăminte potrivite fetiţei şi băiatului în anotimpul iarna;
 împodobirea bradului cu globuleţe, pe soft, respectând numărul, forma şi culoarea indicată 
de Zâna Iarnă;
 identificarea, pe soft, a locului omului de zăpadă care lipseşte utilizând corect numeralul 
ordinal şi specificând cifra corespunzătoare;

Regulile jocului:
Un copil numit de educatoare rostogoleşte cubul iernii. În funcţie de simbolul de iarnă indicat de 
cub se rezolvă sarcinile specifice, fiind aduse în centrul atenţiei materialele necesare. Trei sarcini pe 
care Zâna Iarnă le propune copiilor cu ajutorul cubului vor fi rezolvate prin intermediul softului 
educaţional „Vis de iarnă”. Jocul continuă până ce toate sarcinile specifice fiecărui simbol din cubul 
iernii vor fi rezolvate corect. 
Fiecare răspuns corect este apreciat de colegi prin aplauze şi oferă celui care a dat răspunsul corect 
posibilitatea de a deschide un cufăr care cuprinde o surpriză. Răspunsurile greşite sunt corectate de 
ceilalţi copii, copilul care corectează greşeala având dreptul de a deschide unul din cuferele cu 
surprize.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, exerciţiul, piramida, munca 
independentă, problematizarea, turul galeriei;
b) Elemente de joc: mânuirea materialului, aplauzele, întrecerea, mişcări; 
c) Resurse materiale: softuri educaţionale “Vis de iarnă”, “Clinchet de clopoţei”, laptop,
videoproiector, ecran proiecţie, ecusoane cu simboluri de iarnă, panouri cu simboluri de iarnă, 
piramida, simboluri de iarnă, siluete fetiţă şi băiat, siluete obiecte de îmbrăcăminte, palete verzi şi 
roşii, cufere, baloane, machetă, brăduţi, zăpadă artificială, fişe, fulgi de zăpadă din carton, piese
domino de iarnă, “bulgări de zăpadă” de mărimi diferite din vată, nas, pălărie, mătură din carton,
coşuleţe, aracet, cartoane colorate, casetofon cu CD, CD – “ Uite fulgii de zăpadă”; “10 Degeţele”;
d) Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

Durata: 60 minute

Bibliografie:
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 –
6/ 7 ani), 


2008
Proiectarea pas cu pas 



(îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar), 
Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, Editura Diamant, 2010

Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Daniela Răileanu, Elena 
Ungureanu, Otilia Flocea, Anişoara Bereholschi, Editura Didactica Publishing House, 2010
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE

Pe fond muzical, copiii fac cunoştinţă, prin intermediul softului educaţional „Vis de iarnă”, cu Zâna 
Iarnă şi cu renul moşului, Botoşel, care îi invită pe copii să descopere tainele iernii. Descoperirea
misterelor anotimpului iarna se face prin intermediul cubului cu simboluri specifice pe care Zâna
Iarnă l-a adus celor mici. Cubul iernii îi va antrena pe copii în rezolvarea unor sarcini atât pe soft cât 
şi pe panourile pregătite, corespunzătoare simbolurilor de pe cub.
Se descoperă şi căsuţa celor două personaje, lipsită de strălucire iernii, adresând copiilor propunerea
ca pe parcursul zilei să înveselească atmosfera din jurul ei cu elemente specifice anotimpului iarna, 
elemente care vor fi descoperite pe parcursul activităţii în cuferele cu surprize.
Copiii vor fi invitaţi să rezolve sarcinile date de cubul iernii. Astfel, un copil numit de educatoare 
rostogoleşte cubul iernii iar în funcţie de simbolul indicat de cub se rezolvă sarcinile specifice, fiind 
aduse în centrul atenţiei materialele necesare. Trei sarcini pe care Zâna Iarnă le propune copiilor cu 
ajutorul cubului vor fi rezolvate prin intermediul softului educaţional. Jocul continuă până ce toate 
sarcinile specifice fiecărui simbol din cubul iernii va fi rezolvată corect. Jocul este demonstrat 
iniţial de educatoare apoi se trece la desfăşurarea lui propriu-zisă.
Copiii completează pe soft tablourile de iarnă şi de toamnă cu elementele potrivite din norişori,

împodobesc bradul cu globuleţe respectând numărul, forma şi culoarea indicată de Zâna Iarnă şi 
identifică locul omului de zăpadă care lipseşte utilizând numeralul ordinal şi specificând cifra 
corespunzătoare. Pe panouri ei grupează simbolurile de iarnă în funcţie de cerinţele piramidei,
ataşează obiectele de îmbrăcăminte potrivite fetiţei şi băiatului în anotimpul iarna şi stabilesc 
valoarea de adevăr a enunţurilor despre anotimpul iarna cu ajutorul paletelor.
Fiecare sarcină rezolvată corect pe soft sau pe panou este apreciată de colegi prin aplauze şi oferă 
celui care a dat răspunsul corect posibilitatea de a deschide un cufăr care cuprinde o surpriză.
Numărul cufărului care trebuie deschis este dat de biletul ascuns în balon. Răspunsurile greşite sunt 
corectate de ceilalţi copii, copilul care corectează greşeala având dreptul de a deschide unul din 
cuferele cu surprize.
Trei dintre surprizele găsite în cufere vor fi rezolvate de copii în cadrul celor trei centre deschise. 
Astfel, pe fond muzical, executând mişcările sugerate de versurile jocului muzical „10 Degeţele”, se 
va realiza tranziţia spre etapa următoare, copiii fiind grupaţi în trei echipe, în funcţie de simbolul 
primit în piept la începutul zilei (echipa oamenilor de zăpadă, echipa fulgilor de nea şi echipa
brăduţilor împodobiţi ) şi invitaţi să rezolve sarcinile de la cele trei centre puse la dispoziţie. La 
centrul „Ştiinţă” copiii vor rezolva mai întâi sarcina de pe soft, indicând cifra corespunzătoare 
numărului de fulgi de nea care cad din cer iar apoi vor lipi tot atâţia fulgi de zăpadă cât indică cifra 
de pe fişă. La centrul „Bibliotecă” copiii vor alcătui propoziţii cu ajutorul simbolurilor de pe piesele 
de domino şi vor continua lanţul asociind piesele de domino cu simboluri de iarnă astfel încât 
ultimul simbol de pe piesă să fie la fel cu primul simbol de pe piesa următoare. La centrul „Artă” 
copiii vor realiza oameni de zăpadă lipind şi asamblând părţile componente. La final, toate lucrările 
realizate la cele trei sectoare de activitate vor constitui elementele machetei.
Surprizele descoperite în celelalte trei cufere vor constitui elementele care completează macheta 
căsuţei lipsită de strălucirea iernii, în care locuieşte Zâna Iarnă şi Botoşel şi vor fi ataşate machetei 
în momentul descoperirii lor în cuferele cu surprize.

Activitatea se încheie pe fond muzical, copiii părăsind în ordine sala de grupă.
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Nr. 
crt.

Etapele 
activităţii

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Tipul de 
inteligenţă 

activatăMetode şi 
procedee

Mijloace de 
învăţământ

Evaluare/
Metode şi 
indicatori

1. Captarea 
atenţiei

Se va realiza prin 
prezentarea facută de 
Zâna Iarnă si de Botoşel, 
renul Moşului, în cadrul 
softului educaţional, prin  
descoperirea cubului cu 
simboluri de iarnă care îi 
va ajuta pe copii să 
descopere tainele iernii şi 
prin prezentarea căsuţei 
lipsită de strălucirea iernii
în care locuiesc cele două 
personaje.

conversaţia
Soft educaţional 
„Vis de Iarnă”,
Laptop, 
videoproiector, 
ecran proiecţie.

ev. orală:
cunoştinţele 

despre
caracteristicile 

specifice 
anotimpului 

iarna;

inteligenţa
lingvistică

2. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor

- Activitatea noastră de 
astăzi se numeşte „
Tainele iernii” activitate 
în care vom pătrunde în 
lumea misterioasă a 
anotimpului iarna, prin 
intermediul cubului cu 
simboluri specifice şi vom 
descoperi surprizele pe 
care Zâna Iarnă ni le-a
pregătit.

explicaţia

3. Desfăşurarea 
activităţii

Se explică copiilor 
regulile jocului.
Un copil numit de 
educatoare rostogoleşte 
cubul iernii. În funcţie de 
simbolul indicat de cub se 
rezolvă sarcinile specifice
fiind aduse în centrul 
atenţiei materialele 
necesare. Trei sarcini pe 
care Zâna Iarnă le 
propune copiilor cu 
ajutorul cubului vor fi 
rezolvate prin intermediul 
softului educaţional. Jocul 
continuă până ce toate 
sarcinile specifice fiecărui
simbol din cubul iernii va 
fi rezolvată corect. 
Fiecare răspuns corect 
este apreciat de colegi 
prin aplauze şi oferă celui 
care a dat răspunsul corect 
posibilitatea de a deschide 
un cufăr care cuprinde o 
surpriză. Ordinea 
deschiderii cuferelor este 
dată de bileţelele din 
baloane. 
Răspunsurile greşite sunt 
corectate de ceilalţi copii, 
copilul care corectează 
greşeala având dreptul de 
a deschide unul din 

explicaţia

explicaţia

demonstraţi
a

jocul

explicaţia

Cubul iernii;

ev. orală:
înţelegerea şi 
respectarea 

regulilor 
jocului;

ev. orală:
cunoştinţele 

despre 
caracteristicile

inteligenţa
lingvistică

inteligenţa
vizual -
spaţială

inteligenţa
lingvistică

inteligenţa
kinestezică
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cuferele cu surprize.
Se demonstrează modul 
de desfăşurare a jocului 
apoi se trece la 
desfăşurarea lui propriu-
zisă.
Copiii rostogolesc cubul 
iernii şi rezolvă sarcinile 
specifice fiecărui simbol
de pe cub, pe panou sau 
prin intermediul softului 
educaţional. Fiecare 
sarcină este citită şi 
explicată de educatoare, 
fiind aduse în centru 
atenţiei materialele 
necesare rezolvării 
acesteia.
Sarcini:
 completează 
tablourile de iarnă şi de 
toamnă cu elementele 
potrivite din norişori
(soft);
 stabileşte 
valoarea de adevăr a 
enunţurilor despre 
anotimpul iarna cu 
ajutorul paletelor;
 grupează
simbolurile de iarnă în 
funcţie de cerinţele 
piramidei (metoda 
piramidei);
 ataşează
obiectele de îmbrăcăminte 
potrivite fetiţei şi băiatului 
în anotimpul iarna;
 împodobeşte
bradul cu globuleţe 
respectând numărul, 
forma şi culoarea indicată 
de Zâna Iarnă (soft);
 identifică locul 
omului de zăpadă care 
lipseşte utilizând 
numeralul ordinal şi 
specificând cifra 
corespunzătoare (soft);

exerciţiul

explicaţia
exerciţiul

explicaţia
exerciţiul

explicaţia
exerciţiul

explicaţia
exerciţiul

Soft educaţional 
“Vis de iarnă”, 
videoproiector,
Ecran proiecţie,

Laptop;
Palete roşii şi 

verzi;
Piramida; 

simboluri de 
iarnă, siluete 
fetiţă şi băiat, 
siluete obiecte 

de 
îmbrăcăminte;

panouri cu 
simboluri de 

iarnă;

specifice 
anotimpului

iarna;

ev. orală:
capacitatea de a 

număra în 
limitele 1-5
recunoscând 

grupele cu 1-5
obiecte şi cifrele 
corespunzătoar;

de a forma 
grupe de obiecte 

după criteriul 
formă şi

culoare; de a 
utiliza 

numeralul 
ordinal;

inteligenţa
lingvistică

inteligenţa
kinestezică

inteligenţa
vizual -
spaţială

inteligenţa
lingvistică
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4. Obţinerea 
performanţei

Rezolvând corect sarcinile 
cubului, copiii deschid 
cele şase cufere cu 
surprize.
Trei dintre surprizele 
găsite în cufere vor fi 
rezolvate de copii în 
cadrul celor trei centre 
deschise. Astfel, la centrul 
„Ştiinţă” copiii vor 
rezolva mai întâi sarcina 
de pe soft, indicând cifra 
corespunzătoare 
numărului de fulgi de nea 
care cad din cer iar apoi 
vor lipi tot atâţia fulgi de 
zăpadă cât indică cifra de 
pe fişă. La centrul
„Bibliotecă” copiii vor 
alcătui propoziţii cu 
ajutorul simbolurilor de pe 
piesele de domino şi vor 
continua lanţul asociind 
piesele de domino cu 
simboluri de iarnă astfel 
încât ultimul simbol de pe 
piesă să fie la fel cu 
primul simbol de pe piesa 
următoare. La centrul 
„Artă” copiii vor realiza 
oameni de zăpadă lipind şi 
asamblând părţile 
componente.

explicaţia

exerciţiul

munca 
independen

tă

Soft educaţional 
“Clinchet de 

clopoţei”, 
laptop; fişe, 
fulgi, lipici;

piese de domino 
cu simboluri de 

iarnă;

“bulgări de 
zăpadă” din 
vată; nas, 

pălărie, mătură 
din carton; 

coşuleţe, aracet;

ev. practică:
fişă: asocierea 

cifrei cu 
numărul de 

obiecte;
asocierea 

pieselor de 
domino cu 

simboluri de 
iarnă;

ev. practică
deprinderea de a 
asambla şi de a 

lipi;

inteligenţa
lingvistică

inteligenţa
vizual –
spaţială

inteligenţa
kinestezică

5. Evaluarea Se completează macheta 
cu lucrările realizate la 
cele trei centre, fiecare 
echipă aşezând lucrările în 
locul corespunzător pe 
machetă.
Se discută cu copiii pe 
marginea machetei 
precizăndu-se că acum 
căsuţa în care locuiesc 
cele două personaje şi-a
recăpătat strălucirea iernii.

conversaţia
machetă; ev. practică:

machetă 
cuprinzând 
elementele 
specifice 

anotimpului 
iarna;

inteligenţa
vizual –
spaţială

inteligenţa
lingvistică

6. Aprecierea şi 
încheierea 
activităţii

Copiii sunt apreciaţi 
pentru lucrările realizate şi
pentru activitatea 
desfăşurată.

explicaţia recompense autoevaluarea
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 

 
Prof. Cristea Viorica 

Grădinița cu P.P. „Arlechino” Galați 
 

 
 
DATA: 14. 02. 2013 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. “Arlechino” Galați 
GRUPA: Mare C (Grupa Albinuțelor) 
EDUCATOARE: Cristea Viorica 
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
TEMA PROIECTULUI: “CARTEA, PRIETENA MEA” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: “MAGIA POVEȘTILOR” 
TEMA ZILEI: „ ” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă  
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA + ALA II + ADE (DLC+DOS) 
DURATA: 1 oră și jumătate 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

- Consolidarea capacității de exprimare orală corectă din punct de vedere fonetic, sintactic și 
lexical; 
- Fixarea cunoştinţelor despre personajele din poveştile cunoscute; 
- Consolidarea deprinderilor și abilităților dobândite în vederea îmbinării corecte a elementelor date 
pentru a realiza întregul; 

 
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

 
I. ALA: Jocuri și activități alese: 
           ȘTIINȚĂ: “Lucrează repede și bine”  

                 CONSTRUCȚII:  “Construim căsuța bunicii” 
                 JOC DE ROL: “La doctor - Îngrijim piticii bolnavi” 

 
II. ADP   ( Activităţi de dezvoltare personală): 

 ÎD : “În lumea poveștilor” 
 RUTINE: calendarul naturii, mă pregătesc pentru activităţi; 
 TRANZIŢII: Euritmie “Mersul vulpii prin pădure” (mers ghemuit cu 

simulare de transport de obiecte) 
 
III. ADE   ( Activităţi pe domenii experienţiale) 
           DLC + DOS: Activitate integrată “ ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 
 
 DLC ( Domeniu limbă şi comunicare ) – “ În lumea poveştilor” 

joc didactic 
 DOS ( Domeniu om şi societate) – “Scene din poveşti” – 

activitate practică 
TRANZIŢII: “La pas noi mergem” – joc muzical 
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IV. Centre de interes 
o Bibliotecă: “Cărticica cu poveşti” 
                - elemente de limbaj scris “combinații  de grafisme” 

o Artă: “Scene din poveşti” - colaj 
o Joc de masă “Reconstituie întregul” – puzzle 
TRANZIŢII: “Luaţi seama bine!” – joc muzical 
 
V. ALA II 
        “Ursul și albinele” – joc distractiv 
        “Hora piticilor” – joc distractiv 
 
Strategia didactică: 
I. Resurse procedurale: 

a. metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, observaţia, jocul, lucrul individual, exerciţiul, problematizarea; 

b. forma de organizare: frontal, pe grupe; 
 
II. Resurse materiale: marionetă, siluete ale personajelor, căsuța poveștilor, cadru de 

poveste, flipchart, imagini din poveşti, siluete în alb, hârtie glasată, lipici, planşe de lucru, 
piese din lemn şi lego; 

                                                             
 
 
 
 
  BIBLIOGRAFIE: 
 
1.  Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 

ani), MECI, 2008  
2.  Anca Păunescu, Claudiu Bunăiaşu, Cornel Novac, 

Dumitru Gherghina, Gina Cămăraşu, Ioan Dănilă, Nicolae 
Oprescu, Metodica activităţilor instructiv educative în învăţământul preprimar ( Educarea 
Limbajului, Activităţile matematice, Cunoaşterea mediului, Educaţia pentru societate), Editura 
Didactica Nova, Craiova 2007  

3. Angela Sesovici, Daniela Ionescu, Filofteia Grama, Laurenţia Culea, Mioara Pletea, 
Nicoleta Anghel, Activitatea integrată în grădiniţă, Editura Didactica Publishing House, 2008 

4. Cornel Novac, Dumitru Gherghina, Elena Simiciuc, Iliana Ionescu, Jeni Bangă, Mihaela 
Modoran, Miruna Moroianu, Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul 
preşcolar Vol. II , Editura Didactica Nova, Craiova 2008 

5. Gabriela Nicu, Ştefania Antonovici, Jocuri interdisciplinare, material auxiliar pentru 
educatoare,  Editura Aramis 2008 

6. Camelia Lazăr, Cornelia Marta, Elena Ilie, Gabriela 
Berbeceanu, Nadina Mignea-Guga, Smaranda Maria 
Cioflica,“Ziua bună începe de dimineaţă”, 

7. Revista învăţământului preşcolar Nr. 3-4/2009, Editura 
Arlequin, 2009 
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(ALA recuperatorii) 

 
 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
 
ȘTIINȚĂ: “Lucrează repede și bine” 
 Să unească mulțimea fiecărei grupe de personaje cu cifra corespunzătoare numărului de 

elemente. 
 Să deseneze tot atâtea liniuțe, câte arată cifra. 

 
CONSTRUCȚII:  “Construim căsuța bunicii”  

 Să construiască căsuțe utilizând piese lego; 
 Să relaționeze cu colegii, partenerii de muncă și 

educatoarea; 
 
JOC DE ROL: “La doctor - Îngrijim piticii bolnavi” 
 - Să se transpună în diferite roluri în joc; 
 - Să desfășoare jocuri de rol, utilizând vorbirea dialogată și 
nuanțarea vocii; 
 - Să interacționeze activ cu partenerii de joc; 

 
 

STRATEGII DIDACTICE: 
 

Metode și procedee: jocul, exercițiul, explicația, conversația, observația, demonstrația, aprecierea; 
Mijloace didactice: jocuri de construcție (lego),  reviste, cărți, imagini cu aspecte de iarnă; 
Forma de organizare: pe centre de interes, individual, frontal; 

 
La sosirea copiilor în sala de grupă, vor găsi deja pregătite toate materialele necesare 

pentru activitățile pe care le vor desfășura în cursul dimineții alegându-și centrul în care doresc să-
și înceapă activitatea. 
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ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 
 
ETAPELE ACTIVITĂŢII:  
 
SALUTUL „Bună dimineaţa, personaje din poveşti!” 
PREZENȚA “Cine lipsește?” – verificarea prezenței copiilor și așezarea la panou a fotografiilor celor 
absenți; 
COMPLETAREA CALENDARULUI NATURII 
SURPRIZA: Descoperirea căsuței poveștilor   
TRANZIȚII: Euritmie “Mersul vulpii prin pădure” (mers ghemuit cu simulare de transport de 
obiecte) 

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări; 
O2: să sesizeze absența sau prezența unui coleg identificându-l după nume; 
O3: să observe cu atenție vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, 
marcându-le prin simbolul adecvat; 

 
STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul, problematizarea; 
b) Elemente de joc: mișcarea, surpriza, mânuirea materialelor; 
c) Resurse materiale: panoul, catalogul grupei, calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale 
vremii, fotografii ale copiilor, imagini simbol ale evenimentelor; 
d) Forme de organizare: frontal, individual. 
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1. DLC - Educarea Limbajului 

 
TEMA: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 
TEMA ACTIVITĂŢII: “În lumea poveştilor” (Scufiţa Roşie, Ursul păcălit de vulpe, Capra cu trei 
iezi, Albă ca Zăpada și cei 7 pitici)  
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea cunoştinţelor  
SCOPUL:    
- Consolidarea capacității de exprimare orală corectă din punct de vedere fonetic, sintactic și 
lexical; 
- Fixarea cunoştinţelor despre personajele din poveştile cunoscute; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
 
  Cognitive:  
1: să recunoască personajele, titlul poveştii, pe baza unor imagini și siluete; 
O2: să recunoască personajele după versurile date, precizând şi titlul poveştilor; 
O3: să redea replici scurte ale personajelor din poveştile învăţate; 
O4: să sesizeze ce acţiuni sau personaje au fost intercalate greşit în poveste; 
O5: să se exprime corect, coerent şi logic în expunerile făcute; 
O6: să indice răspunsul adevărat sau fals prin ridicarea culorii corespunzătoare; 
O7: să asocieze personajele cu cadrul de poveste adecvat; 
O8: să așeze siluetele personajelor pe panou conform cerinţei; 
 
              
 Afective: 
O9: să participe cu interes la desfăşurarea jocului; 
O10: să execute sarcina dată manifestând spirit cooperant; 
 
 Psihomotorii: 
O11: să mânuiască materialele didactice puse la dispoziţie; 
O12: să se grupeze în funcţie de cerinţele educatoarei; 
 
SARCINA DIDACTICĂ: 
           Recunoaşterea personajelor din poveşti după versuri, siluete și replici care aparţin acestora; 

Sesizarea și corectarea greșelilor dintr-un text dat; 
          Plasarea personajelor în tabloul de poveste corespunzător și redarea unor replici scurte ale 
acestora; 
 
REGULILE JOCULUI: 
           La cererea ursului – marionetă copiii vor recunoaşte personajele după versurile ce le 
evidenţiază trăsăturile, apoi vor alege personajul corespunzător din cutia fermecată, îl denumesc 
precizând şi titlul poveştii din care face parte. 
Copiii vor ridica paletele validând sau infirmând afirmația: roșu dacă afirmația e adevărată și negru 
dacă e  falsă. 
  Copiii aleg imagini din povești și redau replici scurte ale personajelor ilustrate apoi le așază pe 
panou în tabloul specific poveștii.  
         La sfârşit, copiii vor realiza Diagrama Venn. 
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ELEMENTE DE JOC: marioneta, versurile, ghicirea, surpriza, aplauze, mânuirea materialelor . 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

I. Resurse procedurale: 
a. metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, observaţia, jocul, exerciţiul, 
problematizarea;  
b. forma de organizare: frontal, pe grupe; 
      

II. Resurse materiale: marionetă, siluete ale personajelor, căsuța poveștilor, tablou pentru  
poveste, flipchart, diagrama Venn, patafix, magneți, palete cu  2 fețe colorate. 

 
 

2. DOS – Activitate practică 
 
TEMA: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?  
TEMA ACTIVITĂŢII: “În lumea poveştilor”  
SUBIECTUL: “Scene din poveşti” 
MIJLOC  DE REALIZARE:  Colaj  
TIPUL ACTIVITĂŢII:  Formare de priceperi şi deprinderi  
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
Exersarea deprinderilor și abilităților dobândite în vederea îmbinării corecte a elementelor date 
pentru a realiza întregul; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
  Cognitive:  
                O1: Să denumească materialele utilizate;  
                O2: Să reconstituie personajele respectând etapele de lucru; 
                O3: Să decoreze rochiţa Scufiţei Roşii;  
     
   Afective: 
                    O6: să participe cu plăcere la desfăşurarea activităţii; 
                    O7: să execute sarcina dată manifestând spirit 
cooperant; 
 
 Psihomotorii: 
                   O8: să mânuiască materialele didactice puse la 
dispoziţie; 
                   O9: să se grupeze în funcţie de cerinţele educatoarei;  
 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
       METODE ŞI PROCEDEE: 
 Explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul verbal, 

observaţia, exerciţiul; 
     
        MIJLOACE DIDACTICE: 
Siluete ale personajelor, imagini din poveşti, siluete în alb, hârtie 
glasată, lipici.  
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BIBLIOTECǍ “Cărticica cu poveşti” – citire de imagini 
 
           OBIECTIVE OPERAŢIONALE  
O1: Să recunoască din ce poveste este secvenţa prezentată în imagine; 
O2: Să ordoneze conform desfăşurării acţiunii imaginile primite; 
O3: Să traseze semne grafice corect în ceea ce privește mărimea, 
spațierea, direcția de la stânga spre dreapta, de sus în josul paginii; 
 
 

ARTĂ “Scene din povești” - colaj 
 
             OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

    O1: Să denumească materialele utilizate;  
    O2: Să reconstituie personajele respectând etapele de 
lucru; 
    O3: Să decoreze rochiţa Scufiţei Roşii;  
    O4: Să aplice silueta reconstituită la locul potrivit în 
poveste; 

 
  

JOC DE MASĂ “Reconstituie întregul” – puzzle 
 

             OBIECTIVE OPERAŢIONALE  
O1: Să reconstituie imaginile respectând etapele de lucru; 
O2: Să verbalizeze acțiunile desfășurate; 
O3: Să păstreze ordinea la masa de lucru. 

 
 

STRATEGII DIDACTICE:  
 
I.    Resurse procedurale: 
      a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul individual, 
problematizarea,  jocul, observația; 
      b. Forma de organizare: individual, pe 
grupuri 
 
II. Resurse materiale: siluete ale personajelor din 
poveşti, lipici, imagini din poveşti, hârtie glasată, 
siluete de personaje in alb, planşe de lucru, carton 
colorat, șnur colorat, fișe de lucru, imagini din 
povești, fișe de lucru, carioci, puzzle-uri; 
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Înainte de sosirea copiilor în sala de grupă se pregătesc o parte din materiale şi se aranjează sala 

pe sectoare de activitate.  
În prima parte a zilei, la activitățile alese de dimineață (A.L.A. I) le propun copiilor să rezolve o 

fișă de lucru la sectorul Știință;  să construiască folosind jocuri Lego “Căsuța bunicii” la sectorul 
Construcții și să se transpună în diferite roluri în cadrul jocului “La doctor – îngrijim piticii 
bolnavi” la sectorul Joc de rol. În acest mod copiii își vor alege centrul de interes din cadrul  
A.L.A. I și vor încerca să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au de îndeplinit.  

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață, în care copiii au posibilitatea de a-și 
împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit de bună dispoziție. La intrarea în sala de grupă, 
fiecare copil și-a ales un medalion cu un personaj de poveste. Astfel, fiecare copil se va prezenta și 
va motiva alegerea personajului. 

Un copil va face prezenţa numind fiecare copil, şi completând tabelul de prezenţă cu fotografiile 
colegilor. Se vor stabili împreună cu preşcolarii data, ziua, luna şi anul în care ne aflăm, apoi 
aspectele vremii, şi se va completa calendarul naturii. Dacă există alte evenimente importante în 
această zi (de exemplu: ziua de naştere a unui copil etc.) se precizează acest lucru. 

După realizarea tranziției “Mersul vulpii prin pădure” (mers ghemuit cu simulare de transport 
de obiecte), educatoarea descoperă căsuța poveștilor. Astfel este captată atenţia copiilor şi le este 
trezită motivaţia pentru activităţi. Se trece apoi la desfăşurarea jocului didactic “În lumea 
poveştilor”. Astfel, în cadrul jocului copiii vor recunoaște personajele după versurile date, le vor 
denumi precizând și titlul poveștii din care fac parte. Apoi vor indica răspunsul adevărat sau fals 
prin ridicarea culorii corespunzătoare, vor asocia personajele cu cadrul de poveste adecvat și vor 
așeza siluetele personajelor pe panou conform cerinţei 

După executarea jocului muzical “La pas noi mergem!”, personajele copii sunt poftite în 
trenuleţ pentru a descoperi trei sectoare de lucru, Bibliotecă, Artă, Joc de masă. Fiecare copil îşi 
va alege sectorul unde va lucra. 

Merg către sectoare fredonând versurile “Bat din palme clap, clap, clap, / Din picioare trap, 
trap, trap, / Ne-nvârtim, ne răsucim, / La activităţi pornim.” . 

Metodele utilizate pe parcursul desfăşurării activităţilor vor da posibilitatea ficărui copil să se 
manifeste, să acţioneze, să interacţioneze cu ceilalţi copii, să pună întrebări şi să afle răspunsuri. 
După terminarea sarcinilor de la centrul ales la început se vor putea roti, se vor putea orienta spre un 
alt centru în care îşi doresc să lucreze. Copiii vor lucra individual şi pe grupuri. În final, lucrările 
realizate vor fi aşezate lângă căsuţa poveştilor. 

Prezenţa copiilor la toate centrele de interes este monitorizată prin acordarea unor jetoane în 
formă de cărți ce vor fi introduse într-un buzunar  primit de fiecare copil și lipit pe pătuț. 
Stimulentele sunt  specifice fiecărui sector. La finalul activității copiii interpretează jocul muzical 
“Luați seama bine!”  (tranziție). 

Finalitatea zilei: recompensarea copiilor şi expoziţie cu lucrările acestora. 
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TIPUL ACTIVITĂŢII: Activităţi compensatorii / recreative         
TEMA:  Joc distractiv  „Ursul şi albinele” 
               Joc distractiv „Hora piticilor”  
FORMA DE REALIZARE:  Frontal 
SCOPURILE ACTIVITĂŢII: 

- Recreerea copiilor şi restabilirea bunei lor dispoziţii;  
- Dezvoltarea intelectuală a copiilor în cadrul jocurilor 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
- Să-şi coreleze mişcările în funcţie de 

sarcinile jocului; 
- Să participe cu interes la joc păstrând ordinea 
şi disciplina; 
- Să manifeste interes prin participare efectivă 
şi afectivă; 
 
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, 
observaţia, jocul de rol; 

 
RESURSE MATERIALE: un gărduţ construit din mese, scaune; 
DURATA:  15-20  minute 
 
BIBLIOGRAFIE:  

8. Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani), MECI, 2008  
9. Elena Bojin, Elena Firea, Ileana Sima, Silvia Dima, Jocuri şi exerciţii pentru dezvoltarea fizică 

a preşcolarilor, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1974  
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ETAPELE 
ACTIVITĂŢII 

 
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 
DIDACTICE 

( metode, 
mijloace) 

 
EVALUARE 

Moment 
organizatoric 

   Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 
activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 
- amenajarea spaţiului de desfăşurare a 
activităţii; 
- pregătirea materialelor; 
- intrarea copiilor în sala de grupă;  

 
Metodă: 

Explicaţia 

 
Globală  
observaţia 

Captarea 
atenţiei 

        Se realizează la sfârşitul întâlnirii de dimineaţă, 
prin descoperirea căsuței poveștilor. În interiorul căsuței 
vor găsi siluete și alte materiale cu ajutorul cărora vor 
desfășura jocul “În lumea poveștilor” 

Mijloc didactic: 
Căsuța 

poveștilor 
Explicaţia 

Globală  
observaţia 

Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

        Ursuleţul Martinică le spune copiilor cum îl pot 
ajuta. Printr-un joc numit “În lumea poveştilor”, vor 
descoperi personaje pe care le vor aşeza la poveştile din 
care fac parte.  
  Martinică le promite o surpriză, ca recompensă, dacă îl 
vor ajuta. 

Mijloc didactic: 
Căsuța 

poveștilor 
Metoda: 

Explicaţia 

Globală  
observarea 
comportamentului 

Dirijarea 
învăţării 

 
 
 
 
 

Explicarea şi 
demonstrarea 

regulilor jocului 
 

 
 
 
 
 
 
Desfăşurarea 
propriu-zisă a 
jocului 

         Voi anunţa regulile de joc şi voi preciza sarcinile 
ce trebuie îndeplinite: 
    - Recunoaşterea personajelor din poveşti după siluete, 
replici care aparţin acestora, versuri ce le evidenţiază 
anumite însuşiri; 
    - Sesizarea și corectarea greșelilor făcute intenționat 
în redarea conținutului unor povești; 
   -  Plasarea personajelor în cadrul de poveste 
corespunzător și redarea unor replici scurte ale acestora; 
                   
Jocul de probă 
           Se execută un joc de probă, oferindu-se explicaţii 
suplimentare în cazul în care se constată că regulile sau 
modul de desfăşurare a activităţii nu au fost înţelese 
corect. 
 Copiii vor recunoaște personajul după versurile date, îl 
denumesc precizând şi titlul poveştii din care face parte. 
  
 Varianta I:  
Copiii trebuie să recunoască personajele după versurile 
date, să aleagă siluetele corespunzătoare și să le 
denumească precizând şi titlul poveştii din care fac 
parte. 

“ Mor, mor, mor, ce rău mă doare-acum 
Mor, mor, mor, pe vulpe mă răzbun! 
Mor, mor, mor, nimic n-am pescuit 
Mor, mor, mor, de vulpe-s păcălit.” 

“Recunosc, l-am păcălit, 
  Dar la peşte a poftit 
  Eu n-o să ma lecuiesc 
  Îmi place să păcălesc.” 

“Eu sunt vesela fetiţă 
Ce am roşie scufiţă 
La bunica am plecat 

Cu coşuleţul încărcat.” 
“Cred că mă cunoaşteţi bine 
Eu sunt mare şi vestit 
Şi pe iezi şi pe Scufiţă 
Pe ei toţi i-am înghiţit.” 
 

 
Metode: 

explicaţia, 
conversaţia 

 
Mijloc didactic: 
căsuța poveștilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijloace 
didactice:  

 
siluete ale 

personajelor 
 

căsuța poveștilor 
 

cadru de 
poveste 

 
palete cu 2 fețe 

colorate 
 

 diagram Venn 
 

Metode:  

 
 
Evaluare globală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 
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“Pe mama capră eu o ascult 
Uşa eu nu o deschid 

Ghiciţi oare cine sunt?” 
 

    Varianta II: 
    Voi citi propoziții inspirate din povești iar copiii vor 
stabili corectitudinea sau incorectitudinea enunţului 
formulat ridicând  paletele roșii sau negre. 
« Lupul avea gânduri bune şi a sfătuit-o corect pe 
Scufiţa Roşie » etc. 
  
Varianta III: 
   Copiii vor alege imagini din poveste, încercând să 
redea şi replici scurte ale personajelor ilustrate, iar apoi 
le vor aşeza pe panou, la cadrul de poveste potrivit. 
 
Varianta IV: 
   Vom realiza Diagrama-Venn. Le voi reaminti cum se 
procedează pentru realizarea diagramei. Pe un panou 
sunt desenate două cercuri intersectate pentru aşezarea 
siluetelor din fiecare poveste. Le voi indica spațiul din 
mijloc, unde vor aseza personajele comune celor două 
poveşti. 

Conversaţia,  
 

explicaţia,  
 

demonstraţia,  
problematizarea 

 
observaţia, 

jocul,  
 

exerciţiul,  
 

Obţinerea 
performanţei şi 

încheierea 
activităţii 

        Vom trece la sectoare. Se vor lua în considerare 
următoarele criterii: 
- colaborarea cu ceilalţi; 
- îndemânare şi creativitate; 
Lucrările realizate de copii vor fi expuse lângă căsuţa 
poveştilor. 
 

La centrul Bibliotecă, copiii vor recunoaşte 
imaginile primite și le vor ordona în ordinea 
desfășurării acțiunii realizând “Cărticica poveștilor”. 
În cadrul acestui sector, copiii vor decora cu semne 
grafice costumul popular al caprei. 

La centrul Artă,  vor realiza “Scene din poveşti”. 
După ce vor denumi materialele primite, vor 
reconstitui personajele lipind părţile componente ale 
acestora( cap, trunchi, membre) pe o siluetă albă pe 
care o vor aplica apoi, pe una dintre paginile cărţii. O 
altă sarcină va fi decorarea rochiţei Scufiţei Roşii 
lipind bucăţi de hârtie colorată. 

La centrul JOC DE MASĂ copii vor  “Reconstitui 
întregul” – puzzle. Prin îmbinarea pieselor date vor 
reconstitui imaginea. 

 
 

 explicaţia 
 

demonstraţia 
 

exerciţiul 
 

analiza 
produselor 
activităţii 

 

 
 
 
 

frontal 
 

orală 

Încheierea activităţii Aprecierea lucrărilor se va face prin metoda 
“Turul galeriei”. Se vor stabili criteriile de apreciere: 
aspect, corectitudine, acuratețe, exersarea relațiilor 
verbale cu cei din jur. Voi face aprecieri individuale 
asupra modului de lucru și asupra participării 
copiilor la întreaga activitate. 
  Se vor desfășura apoi jocurile distractive  “Ursul și 

albinele” și ”Hora piticilor” 

 
Turul 

galeriei 
Aprecieri 
verbale 

Stimulente 

orală 
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JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE (ALA II) 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL 
ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

Moment 
organizatoric 

     Scaunele vor fi aşezate sub 
forma unui gărduţ  în mijlocul sălii 
de grupă. Voi aduna copiii într-un 
semicerc şi le voi comunica tema 
jocului „ Ursul si albinele”.  

  

Anunţarea 
jocurilor şi a 
obiectivelor 

     „Copii,  pentru că voi aţi fost 
cuminţi şi atenţi, aţi lucrat frumos, 
astăzi ne  vom juca jocurile  ,, Ursul 
şi albinele” şi „ Hora piticilor”  

 conversaţia  

 
Explicarea şi 
demonstrarea 
jocului 

„ Ursul şi albinele” – joc de 
mişcare 
        Gărduţul instalat pe teren 
reprezintă stupii în care stau 
„albinele”-copiii. Educatoarea, 
jucând rolul ursuleţului se ascunde. 
„Albinele” ies din „stup” să strângă 
nectarul din flori. Ele zboară 
zumzăind. Deodată apare „ursul”. El 
umblă legănându-se, căutând 
„mierea”. La apariţia lui, albinele 
intră în „stup” ( copiii trec după 
gărduț); iar „ursul” se apropie de 
stup şi încearcă să scoată „mierea” 
cu laba. „Albinele” bâzâie şi-l 
înţeapă (copiii caută să atingă mâna 
educatoarei, când aceasta o 
introduce în despărţitură). 
Educatoarea se preface că „albinele” 
au înţepat-o, scutură mâna, fuge şi 
se ascunde. „Albinele” zboară iar şi 
jocul reîncepe. Se execută jocul de 
probă. 
                  
 „Hora piticilor” -  joc distractiv 
          Copiii formează o horă, 
ținându-se de mână. Se aleg doi 
copii care se așază în mijlocul  
horei. Ei trebuie să stea tot timpul 
serioși. Piticii din horă care ajung în 
dreptul lor trebuie să-i determine 
(prin mimică) să râdă. Cel care râde 
primul pierde jocul, iar celălalt 
primește o bulină (câștigă cei care, 
la sfârșit, au mai multe buline). 
Dacă râd amândoi odată, pierd (nu 
primesc nimic), iar educatoarea 
alege alți doi copii în locul lor. Se 

 
 
 
 
 
explicaţia  
demonstraţia 
exerciţiul 
jocul de rol 
 
 
 
 
explicaţia  
demonstraţia 
exerciţiul 
jocul de rol 
 
 

 
 
 
 
-observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor 
 
 
 
 
 
observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor 
 



37

 

 
 

procedează în acest fel până ce toți 
piticii din cerc au trecut în mijlocul 
acestuia și au fost ispitiți să râdă. Se 
execută jocul de probă.           

Executarea jocului 
de către copiii 

      Copiii execută jocurile urmând 
regulile indicate de  educatoare. 

exerciţiul 
jocul de rol 

- observarea 
comportamentului 
copiilor 

Încheierea 
activităţii 

Se fac aprecieri generale 
stimulative asupra modului de 
implicare a copiilor în cadrul 
jocului.  

conversaţia  

 



38

JOC – ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ  „ADEVĂRAT – FALS” 
 
 

Prof. înv. preprimar Daniela Moraru  
Grădiniţa de aplicaţie a Liceului Teoretic Ion Creangă, Tulcea 

  
   

GRUPA MIJLOCIE 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:  CU CE ŞI CUM  EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? 
PROIECT TEMATIC:  EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM 
SUBTEMA: HARNIC, CINSTIT ŞI BUN 
În cadrul acestei subteme săptămânale, copiii au învăţat să aprecieze nobleţea sufletului, 

cinstea şi bunătatea, au desprins valoarea morală a poveştilor.  
SCOPUL JOCULUI: consolidarea deprinderii de a deosebi propoziţiile adevărate de cele 

false, de a identifica faptele bune de cele rele. 
MATERIALE DIDACTICE: ecusoane roşii, albastre, cartonaşe roşii, albastre, siluete 

personaje poveşti, panou, CD player 
DESCRIEREA JOCULUI: 
Fiecare copil are un ecuson prins pe bluză care este roşu sau albastru. Toti copiii sunt aşezaţi 

în cerc. În prima parte, jocul este condus de educatoare care este aşezată în mijlocul cercului, 
urmând ca apoi să fie preluat de câte un copil. Educatoarea precizează propoziţii adevărate sau false 
care relevă subtema săptămânii. Dacă propoziţia este adevărată, copiii care au ecuson roşu  se ridică 
şi işi dau  mâna. Dacă propoziţia este falsă, copiii care au ecuson albastru, îşi acoperă ochii.  

 
Exemple de propoziţii: SCUFIŢA ROŞIE A ASCULTAT SFATURILE MAMEI.; FATA 

BABEI ESTE LENEŞĂ, NEASCULTĂTOARE.; IEDUL CEL MIC A DESCHIS UŞA 
LUPULUI.; COCOŞUL A GĂSIT TREI GALBENI.;  LUPUL A MÂNCAT DOI IEZI .etc.  

Fiecare copil primeşte un cartonaş roşu sau albastru. Cei care au ecuson roşu vor primi 
cartonaş albastru şi invers. 

Copiii vor ridica acel cartonaş care sugereză dacă propoziţia este adevărată, anume,                   
roşu şi albastru,  dacă propoziţia este falsă. In această parte a jocului, copiii trebuie să corecteze, 
formulând  enunţuri corecte, în cazul propoziţiilor false. 

Exemple de propoziţii : CENUŞĂREASA DORMEA TOATĂ ZIUA.;  VULPEA A SPUS 
URSULUI ADEVĂRUL.; SFÂNTA DUMINICĂ I-A DAT FETEI BABEI UN COŞ CU  VIN ŞI 
COZONAC.; CAPRA  CÂNTA FOARTE FRUMOS.; NOI TREBUIE SĂ FIM LENEŞI.; ION 
CREANGĂ A SCRIS POVESTEA CAPRA CU TREI IEZI etc.  

Pe panou, va fi aşezată  o siluetă a unui personaj dintr-o poveste cunoscută.  Educatoarea va 
aşeza o bulină roşie sau albastră lângă aceasta. În funcţie de culoarea acesteia, copiii trebuie să 
formuleze o propoziţie adevărată sau falsă despre comportamentul personajului. Vor fi folosite 
siluetele personajelor SCUFIŢA ROŞIE, URSUL, CAPRA, LUPUL, VÂNĂTORUL. 

La final, copiii dansează pe melodia DACĂ VREI SĂ FII EROU DE POVESTE, muzică/ 
versuri Virgil Popescu. 

La activităţile liber-alese, copiii vor avea deschise  două centre: Construcţii, tema Palatul 
poveştilor si Joc de masă, tema Scene din poveşti. 

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale, copiii vor decupa şi vor lipi scene din poveşti, 
vor audia cântece din poveştile cunoscute. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
„Ne jucăm cu formele geometrice” 

 
Educatoare Mădălina Pisică  
Grădinița Nr. 231 București 

 
Data: 30.05.2012 
Grădinița: Nr. 231 București 
Grupa: mijlocie 
Educatoare: Pisică Mădălina 
Categoria de activitate: Activitate matematică 
Subiect: “Ne jucăm cu formele geometrice” 
Tipul activității: activitate de recapitulare și sistematizare 
Forma de activitate: exercițiu cu material didactic 
 
Obiective/Scopuri: 
 Instructive: 
o Recapitularea și fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite în legătură cu formele geometrice;  

 Educative:  
o dezvoltarea operațiilor gândirii: analiza, comparația; 

 
Obiective operaționale: 
Pe parcursul și la finalul activității toți copiii vor fi capabili: 

O1: să recunoască formele geometrice (cercul, pătratul, triunghiul) pe baza exersării anterioare, 
obiectivul fiind realizat dacă toți copiii recunosc formele geometrice în 90% din situațiile date; 

O2: să denumească formele geometrice (cercul, pătratul, triunghiul) pe baza experienței 
anterioare, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii denumesc 2 din 3 forme geometrice; 

O3: să formeze mulțimi după criterii comune de formă, culoare sau mărime fără ajutorul 
educatoarei, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii formează 5 din 7 mulțimi după criteriile date; 

O4: să construiască diferite figuri folosind formele geometrice (cerc, pătrat, triunghi) pe baza 
explicațiilor educatoarei, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii construiesc 1 din 2 figuri; 

O5: să precizeze atributele pieselor geometrice referitoare la formă, mărime, culoare pe baza 
exersării anterioare, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii precizează 2 din 3 atribute. 
 
Strategia didactică: 

 Metode: exercițiul, conversația, demostrația, problematizarea; 
 Mijloace: imagine a clovnului Cici, trusa Logi II, jetoane (cerc, pătrat, triunghi) mici și 

mari, plicuri, coșulețe, imagini cu diferite figuri formate din forme geometrice, lipici; 
 Forme de organizare: frontal, individual; 

 
Durata: 25 minute 
 
Material bibliografic: 

 Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2008; 
 Mihail Roșu, „Didactica matematicii în învățământul preșcolar”, CREDIS, 2007; 
 Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, “Activități matematice în grădiniță – îndrumar 

metodologic”, Polirom, Iași, 1997; 
 Revista învățământului preșcolar, Editura Arlequin; 
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Desfășurarea activității 
 
 

 
Etapele 

activității 

 
 

Obiectivele  
operaționale 

 
Conținuturi 

Strategia didactică  
Evaluare Metode 

didactice 
Mijloace de 
învățământ 

Forme de 
organizare 

Introducere în 
activitate 
(5 minute) 
Captarea   
atenției  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intuirea 
materialului 
didactic 
 
 
 
 
 
 
Anunțarea 
activității și a 
obiectivelor 
 

 Educatoarea le 
povestește copiilor că s-
a întâlnit cu clovnul 
Cici care este tare 
supărat. Acesta s-a 
întâlnit cu o vrăjitoare 
rea care i-a făcut o vrajă 
și i-a ascuns 
decorațiunile care erau  
pe costumul său. 
Vrăjitoarea i-a lăsat și 
instrucțiuni pentru a 
dezlega vraja, dar el nu 
se pricepe la 
matematică. Pentru a le 
recupera are nevoie de 
ajutorul copiilor. 
Fiecare sarcină ascunde 
una dintre formele care 
erau pe costumul lui. 
Educatoarea le arată 
copiilor o imagine a 
costumului clovnului 
Cici și le spune că 
acesta i-a trimis niște 
materiale și niște plicuri 
pentru copii cu ajutorul 
cărora vor reuși să-i 
readucă clovnului 
formele pe costum. 
 
Se realizează cu ajutorul 
copiilor. Copiii vor 
primi un coșuleț cu 
materiale și vor 
descoperi ce se află în 
acesta îndrumați de 
educatoare.  
 
 “Cu aceste materiale 
vom desfășura astăzi o 
activitate de matematică 
în care ne vom juca cu  
formele geometrice și 
vom rezolva mai multe 
sarcini prin care clovnul 
Cici își va recăpăta 
formele dispărute de pe 
costum.” 
 

 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
Observația 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagine a 
clovnului 
Cici – Anexa 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coșulețele cu 
materialele 
pe care le vor 
folosi pe 
parcursul 
activității 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
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Recapitularea 
și 
sistematizarea 
unității 
didactice 
(13 minute) 

 
 
 
   O1 
   O2 
 
 
 
   
   
    O1 
   O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  O1 
  O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    O1 
   O4 

Într-un coș, pe masa 
educatoarei sunt mai 
multe plicuri. Fiecare 
plic conține o sarcină 
didactică. Pentru fiecare 
sarcină vor primi  forme 
geometrice pentru 
costumul clovnului 
Cici. 
Sarcina 1: Denumește  
formele geometrice. 
Dintr-un săculeț copiii 
vor extrage forme 
geometrice și le vor 
denumi. 
Sarcina 2:  
Formează grupa 
cercurilor roșii. 
Formează grupa 
pătratelor mari. 
Formează grupa 
triunghiurilor galbene. 
Formează grupa 
formelor geometrice 
mici. 
Copiii rezolvă sarcina 
individual pe măsuțele 
lor. Fiecare sarcină va fi 
rezolvată la tabla 
magnetică de către un 
copil.  
Sarcina 3 
Alege din piesele 
primite doar: 

1. Pătratul mic 
2. Cercul gros 
3. Triunghiul 

mare 
4. Pătratul roșu 
5. Cercul galben 
6. Triunghiul 

subțire 
Copiii vor fi solicitați să 
aleagă doar piesele 
denumite din coșulețul 
de pe masă și să 
motiveze de ce a ales 
piesa respectivă. 
Sarcina 4 
Reconstruiește imaginea 
după model. 
Copiii vor fi împărțiți în 
grupe de câte 4.  
Vor primi o imagine 
model pe care trebuie să 
o reconstruiască din 
forme geometrice. 
 

 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
Conversația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Săculeț 
Forme 
geometrice 
 
 
 
Material 
demonstrativ 
și distributiv: 
cercuri, 
pătrate, 
triunghiuri 
mici și mari, 
roșii, galbene 
și albastre 
 
 
 
 
 
 
 
Piese din 
trusa Logi II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexele 3, 4 
Coli 
Lipici 
Figuri 
geometrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
Activitatate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
pe grupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
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Evaluarea 
formativă 
(5 minute) 

 Se realizează printr-o 
fișă de muncă 
individuală: Anexa 2 
Valorificarea activității 
copiilor se realizează 
prin verificarea fișei 
împreună cu ei și 
confruntarea cu fișa 
model. 

 
Exercițiul 

 
Fișe de 
muncă  
individuală 

 
Activitate 
individuală 

 
Evaluare 

scrisă 

Încheierea 
activității 
(2 minute) 

 În încheierea activității 
se fac aprecieri 
colective și individuale.  
Toți copiii vor primi un 
ecuson cu triunghi de la 
clovnul Cici pentru 
ajutorul acordat. 

 
Conversația  

 
Ecusoane 

 
Activitate 
frontală 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
„Numărul și cifra 7” 

 
 

Educatoare Mădălina Pisică  
Grădinița Nr. 231 București 

 
Data: 14.01.2013 
Grădinița: Nr. 231 București 
Grupa: mare 
Educatoare: Pisică Mădălina 
Categoria de activitate: Activitate matematică 
Subiect: “Jocurile copiilor iarna” - Numărul și cifra 7 
Tipul activității: activitate de dobândire de noi cunoștințe 
Forma de activitate: exercițiu cu material didactic 
Obiective/Scopuri: 

 Instructive:  
o familiarizarea copiilor cu numărul natural și număratul în limitele 1 -7; 
o asocierea numărului la cantitate și a cantității la număr; 

 Educative:  
o dezvoltarea spiritului de observație; 

Obiective operaționale: 
Pe parcursul și la finalul activității, toți copiii vor fi capabili: 

O1 - să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în 
limitele 1 - 6, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor număra conștient în ordine crescătoare și 
descrescătoare în 3 din 5 sarcini; 

O2 -  să formeze grupe de obiecte pe baza materialului intuitiv, obiectivul fiind realizat dacă toți 
copiii vor forma corect grupe de obiecte în 3 din 5 sarcini; 

O3 - să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”, „mai multe” obiecte decât grupa dată pe baza 
experienței anterioare, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor alcătui corect 3 din 5 grupe de 
obiecte; 

O4 - să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr în condițiile exersării anterioare, 
obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor raporta numărul la cantitate și cantitatea la număr în 8 
din 10 situații; 

O5 -  să recunoască cifra 7 pe baza explicațiilor educatoarei, obiectivul fiind realizat dacă toți 
copiii vor recunoaște cifra 7 în 3 din 5 situații date; 
 
Strategia didactică: 

 Metode: exercițiul, conversația, demonstrația, explicația; 
 Mijloace: om de zăpadă confecționat, scrisoare de la Zâna Iarna, jetoane (fulgi de nea, 

oameni de zăpadă, copii care se dau cu sania, copii care patinează, copii care se dau cu  
sania), jetoane cu cifre, flanelograf cu scara numerică în limitele  1-7, tablă magnetică, 
coșulețe pentru jetoane, ecusoane cu cifra 7(recompensă pentru copii); 

 Forme de organizare: frontal, individual; 
 
Material bibliografic: 

 Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2008; 
 Mihail Roșu, „Didactica matematicii în învățământul preșcolar”, CREDIS, 2007; 
 Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, “Activități matematice în grădiniță – îndrumar 

metodologic”, Polirom, Iași, 1997; 
 Revista învățământului preșcolar, Editura Arlequin; 
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Desfășurarea activității 

 
 

Etapele 
activității 

 
 

Obiectivele  
operaționale 

 
Conținuturi 

Strategia didactică  
Evaluare Metode 

didactice 
Mijloace de 
învățământ 

Forme de 
organizare 

 
Introducere în 
activitate 
(5 minute) 
Captarea 
atenției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intuirea 
materialului 
didactic 
 
 
 
 
 
 
Anunțarea 
activității și a 
obiectivelor 
 

  
Se realizează prin 
prezența surpriză în 
sala de grupă a unui om 
de zăpadă cu o 
scrisoare pentru grupa 
mare și cu un coș cu 
plicuri în care sunt 
materiale pentru copii. 
Se citește scrisoarea: 
Anexa 1 
 
Se realizează cu 
ajutorul copiilor. Copiii 
vor primi un coșuleț cu 
materiale și vor 
descoperi ce se află în 
acesta îndrumați de 
educatoare.  
  
“Cu aceste materiale 
vom desfășura astăzi o 
activitate de 
matematică în care vom 
forma grupe de câte 7 
obiecte, adică vom 
învăța numărul și cifra 
7 și o dată cu noi va 
învăța și Omul de 
zăpadă care are mari 
necazuri în a-și număra 
năsturașii.” 

 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 

 
Omul de 
zăpadă 
 
Scrisoarea de 
la Zâna Iarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coșulețele cu 
jetoanele pe 
care le vor 
folosi pe 
parcursul 
activității 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 

Reactualizarea 
cunoștințelor, 
priceperilor și 
deprinderilor 

(5 minute) 

 
 
 

O1 
 
 
 
 

 
O4 
O2 
O4 

    O2 
O3 

 

Pentru a reaminti 
copiilor care este cifra 
învățată ultima dată  
educatoarea recită o 
ghicitoare: 
“Câte, câte, mici 
picioare 
O albină mică are? 
(șase)” 
Copiii sunt solicitați să 
numere crescător până 
la 6, iar apoi 
descrescător. 
“Completează 
tabelul.”- Anexa 3 
“Unește grupurile de 
obiecte cu numărul 
corespunzător”Anexa 4 
Copiii sunt solicitați să 
formeze grupe de 5 și 6 
obiecte, iar apoi să le 
compare. 

 
 
Conversația 
 
 
 
 
Exercițiul 
Conversația 
 
Exercițiul 
 

 
 
 
 
 
 
Anexa 3 
 
 
 
 
Anexa 4 
Jetoane  

 
 
Activitate 
frontală 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
Activitate 
individuală 

 
 
Evaluare 
orală 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
Evaluare 
orală 
Evaluare 
acțional-
practică 
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Însușirea 
noului conținut 

(17 minute) 

 
 
 
 

O2 
 
 
O4 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
O4 
 
 
 
 

Activitate 
demonstrativă 
Se formează pe tabla 
magnetică o mulțime 
cu 6 obiecte (jetoane cu 
băieți care patinează). 
Un copil este rugat să 
numere obiectele din 
grupa formată prin 
încercuire și să 
asocieze cifra 
corespunzătoare. 
Concomitent, copiii 
formează individual pe 
măsuțe o mulțime cu 6 
obiecte și găsesc cifra 
corespunzătoare. 
2-3 copii sunt rugați să 
verbalizeze acțiunea 
întreprinsă. 
 
Se formează pe tabla 
magnetică încă o 
mulțime cu “tot atâtea” 
obiecte (jetoane cu 
fetițe care patinează) 
prin punerea în perechi 
cu mulțimea formată 
anterior. Un copil este 
rugat să numere 
obiectele din grupa 
formată prin încercuire 
și să verbalizeze 
acțiunea. 
Copiii formează 
individual pe măsuțe 
încă o mulțime cu “tot 
atâtea” obiecte prin 
punerea în perechi.  
Se observă că pe masa 
educatoarei a mai 
rămas un jeton cu o 
fetiță care patinează. 
Educatoarea adaugă 
jetonul rămas grupei de 
fetițe care patinează, 
formând astfel o 
mulțime cu “mai 
multe” obiecte, adică 
are un obiect în plus        
(o fetiță patinatoare nu 
are pereche) și 
demonstrează prin 
numărare. 
Se precizează că grupa 
care are cu 1 obiect mai 
mult decât grupa cu 6 
obiecte este o grupă cu 
7 obiecte. 
Copiii sunt rugați să 
formeze grupa de 7 
obiecte prin adăugarea 

 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
Demonstrația 
 
Conversația 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
Demonstrația 
 
Conversația 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 

 
 
 
 
Jetoane cu 
băieți care 
patinează 
(material 
demonstrativ 
+ material 
individual) 
 
Jetoane cifra 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
fetițe care 
patinează 
(material 
demonstrativ 
+ material 
individual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 

 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
Activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
individuală 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
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O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unui obiect grupei de 
fetițe patinatoare, 
formând o mulțime cu 
“mai multe” și 2-3 
copii sunt rugați să 
verbalizeze acțiunea 
întreprinsă și să explice 
cum au format grupa cu 
7 obiecte. 
 
Se prezintă cifra 7 și se 
fac precizări privind 
forma (asemănarea cu o 
coasă). 
Educatoarea asociază 
cifra 7 mulțimii cu 7 
obiecte. 
Copiii sunt rugați să 
găsească cifra 7 în 
coșulețul lor și să o 
așeze sub mulțimea cu 
7 obiecte. 
Copiii sunt solicitați să 
descopere mulțimi de 7 
obiecte în sala de grupă 
(aranjate de educatoare 
înainte de activitate. 
Activitate frontală + 
Activitate individuală 
Fixarea noului număr: 
      Se construiește o 
nouă mulțime cu 7 
obiecte și se cere 
copiilor să numere câte 
obiecte sunt în 
mulțime. Sunt antrenați 
să numere la panou 2-3 
copii.  
      Educatoarea 
prezintă o paletă cu 
cifra 7 și se solicită 
copiilor să scoată din 
coșuleț tot atâtea 
obiecte câte arată cifra. 
  Se formează mai 
multe mulțimi de 7 
obiecte și se verifică 
prin numărare 
cardinalul lor, 
concluzionându-se că 
mulțimile au același 
număr de elemente. 
 
 Se stabilește locul 
numărului 7 în șirul 
numerelor naturale 
învățate. Se dau 
copiilor mulțimi cu 4, 
5, 6, 7 obiecte și sunt 
solicitați să le ordoneze 
în șir crescător și 
descrescător. 

 
 
 
 
Demonstrația 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
Explicația 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul cu 
material 
individual 
 
 
 
 

fetițe care 
patinează 
(material 
demonstrativ 
+ material 
individual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plansă cu 
cifra 7 
Jetoane cu 
cifra 7 
(material 
demonstrativ 
+ material 
individual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane: 
copiii care 
desfășoară 
diferite 
jocuri de 
iarnă, om de 
zăpadă, fulgi 
de nea, 

 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
frontală 
 
 
 
Activitate 
individuală 
 
Activitatea 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
individuală 
+ 
Activitate 
frontală 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
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Se realizează șirul 
numeric și frontal, la 
flanelograf.  

 
 
 

(material 
individual) 
Paletă cu 
cifra 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanelograf 
Jetoane 
pentru 
formarea 
șirului 
numeric 

 
 
 
Activitate 
individuală  
+ 
Activitate 
fronatală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
individuală 
+ 
Activitate 
frontală 
 

acțional-
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
acțional-
practică 
 
 
 
 

Evaluarea 
formativă 
(5 minute) 

 
O4 
O5 

Se realizează printr-o 
fișă de muncă 
individuală: Anexa 2 
Valorificarea activității 
independente a copiilor 
se realizează prin 
verificarea fișei 
împreună cu ei și 
confruntarea cu fișa 
model. 

 
Exercițiul 

 
Fișe de 
muncă  
individuală 

 
Activitate 
individuală 

 
Evaluare 

scrisă 

Încheierea 
activității 
(2 minute) 

 În încheierea activității, 
un copil este solicitat să 
numere năstureii 
omului de zăpadă care 
a asistat la întreaga 
activitate și cu 
siguranță a învățat și el 
să numere. 
Se fac aprecieri 
colective și individuale. 
Toți copiii vor primi un 
ecuson cu cifra 7 ca 
amintire a activității. 

 
Conversația  

 
Omul de 
zăpadă 
 
Ecusoane 

 
Activitate 
frontală 

 

 
Scrisoarea de la Zâna Iarna 

 
 

Dragi copii, 
 

V-am trimis din rochia mea de nea fulgi pufoși, zglobii și multe alte surprize.  
Prietenul meu, Omul de zăpadă v-a adus cadoul meu și vă roagă să-l ajutați să-și numere 

năstureii, căci mereu se încurcă. Sper că o să vă bucurați de tot ce v-am trimis. În curând voi veni 
să-mi arătați ce ați învățat. 

Vă îmbrățișez cu căldură, chiar dacă eu sunt rece.  
 
                          Iarna 
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SUNET ŞI CULOARE ÎN ORELE DE MUZICĂ ŞI DESEN 
 
 

Profesor MARIA ANCUŢA CREŢU  
          Şcoala Hârtieşti, Lucieni 

 
 

Se cunoaşte faptul că muzica şi pictura reprezintă una dintre expresiile cele mai sensibile şi 
mai elevate ale culturii umane. Valenţele lor cognitive, afective, intelectuale şi voliţionale 
îmbogăţesc fiinţa umană şi o modelează în aspiraţia ei spre perfecţiune. 

Copilul este atras de muzică şi pictură încă din primii ani ai copilăriei, ele fac parte integrantă 
din viaţa şi preocupările lui. 

Ce înseamnă o lume fără culori şi muzică? 
Culorile şi muzica sunt legate de trăirile sufleteşti, de emoţii. Culoarea şi muzica aduce în 

sufletul copilului bucurie, tristeţe, căldură, linişte sau preocupare. Limbajul plastic este unul din 
cele mai iubite mijloace de comunicare ale copiilor. Lucrările copiilor vor reflecta personalitatea 
fiecăruia, descoperind lumea aşa cum o văd ei şi în acest fel îi vom cunoaşte şi noi mai bine. Copiii 
inventează şi transformă culorile în colegi de joacă, vorbind cu ele, iar noi va trebui să le insuflăm 
dragostea pentru tot ce înseamnă artă, să fim modele adevărate în viaţa lor. Desenele copiilor sunt 
sincere şi învăluite de multă afectivitate. Sensibilitatea artistică se modelează printr – o educaţie 
specifică susţinută. Copiii încearcă o bucurie la fiecare lucrare realizată sau la fiecare cântec  

Se cunoaşte şi faptul că nu toţi copiii se nasc cu aptitudini muzicale şi de artă plastică, dar cu 
cât vor intra timpuriu în contact cu ele, cu atât mai repede vor culege roadele. Educaţia s – a dovedit 
a fi factorul primordial în muzicalitatea şi educaţia artistică a copiilor, ca şi în formarea întregii lor 
personalităţi. 

Arta plastică formează şi dezvoltă spiritul de observaţie, atenţia, imaginaţia creatoare, 
plăcerea şi interesul de a desena, de a picta sau modela. 

Educaţia muzicală şi plastică impun anumite cerinţe: a lăsa elevului deplina libertate de 
exprimare muzicală şi plastică, a-i dezvolta capacitatea de a se emoţiona în faţa frumosului din 
natură şi artă. 

Sufletul pur de copil este profund impresionat de natura care îi oferă o cromatică şi o 
muzicalitate vie, încântă ochiul şi urechea printr-o armonie a culorilor şi sunetelor. Adierea 
vântului, foşnetul frunzelor, susurul izvoarelor, ciripitul păsărilor, tunetul, ploaia sunt câteva dintre 
elementele care îl fac pe copil să perceapă diferenţiat sunetele şi culorile oferite de natură fiind 
transpuse în activităţile desfăşurate la orele de educaţie plastică şi muzicală. 

Sunetele muzicale sunt stimuli la care copiii reacţionează cu multă atenţie, plăcere, bucurie 
încă din primele momente de viaţă. Ei se manifestă spontan şi natural la auzul muzicii. Această 
minunată artă a sunetelor reprezintă un mijloc unic şi eficient în educaţia muzicală a copiilor 
deoarece ei se nasc cu cântecul şi trăiesc alături de el.  

Educaţia muzicală în mod organizat are loc la grădiniţă, când se depistează aptitudinea 
copilului pentru muzică, pentru valorile ei şi totodată are loc selecţia de a practica, de a interpreta şi 
chiar de a crea muzică. 

În această perioadă are loc contactul copilului cu valorile creaţiei muzicale fără el să 
conştientizeze, iar educatoarea implică copilul prin joc, îi dă încredere în forţele proprii şi îl ajută să 
descopere intuitiv muzica, să o exploreze, să se manifeste spontan şi original prin muzică, dar şi 
prin culoare, acte care trezesc copilului interesul pentru audiţie, interpretare şi pictură. 

Un rol important în educaţia muzicală îl are utilizarea instrumentelor muzicale, cu ajutorul 
cărora se conferă copilului momente de împlinire a personalităţii, în care se îmbină frumos 
creativitatea, spontaneitatea, exuberanţa şi firescul. 

Abordarea interdisciplinară a educaţiei muzicale cu educaţia plastică se realizează atât prin 
modul de organizare a activităţii cu copii, cât şi prin mijloacele lor specifice structurate pe elemente 
cunoscute ale altor arte cum ar fi : cântecul, pictura, melodie şi text sau melodie şi mişcare – dans.  
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Memorarea, interpretarea cântecului, precum şi realizarea unei lucrări de limbaj plastic se face 
prin metodologia aplicată de învăţător, fără a se ajunge la plictiseală, copiii să fie antrenaţi cu 
plăcere în vederea obţinerii unei reuşite. 

Învăţătoarea prin educaţia muzicală şi plastică şi direcţiile acestora, prin muzica şi culoarea 
sufletului ei este generatoare de aptitudini de formare a tinerelor talente în artă. 

În cadrul activităţilor artistico-plastice desfăşurate în şcoală se realizează coordonarea 
oculomotorie, dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, dezvoltarea sensibilităţii cromatice, a spiritului 
de observaţie, diferenţierea formelor, a proporţiilor, orientare a spaţială. Pe toate acestea se sprijină 
activitatea de scriere la clasa I. La această vârstă copiii sunt atraşi de culoare, de varietatea 
instrumentelor tehnice şi dovedesc spontaneitate, dând frâu liber imaginaţiei şi fanteziei. 

Educaţia plastică şi muzicală vin în sprijinul formării gustului estetic al copiilor, în 
sensibilizarea lor pentru frumos, modern dar şi decent, potrivit diferitelor ocazii ce se ivesc în 
societatea în care trăiesc. 

Deosebit de importantă este şi educarea spiritului critic, copilul trebuind să- şi expună 
propriile păreri, opinii dar într-un mod amiabil, cooperant şi fără a respinge părerile celorlalţi. 

Daţi copiilor şansa de a se mişca pe muzică în felul lor personal. Oferiţi copiilor o varietate 
largă de experienţe muzicale. Este important pentru ei să înveţe să împărtăşească muzica şi dansul 
poporului din care fac parte. 

O plimbare în natură poate furniza diferiţi stimuli, dându -le copiilor un imbold despre ceea ce 
văd. Fie că sunteţi într-un oraş sau într-un sat, imaginile, sunetele, mirosurile sunt acolo pentru ca 
cei mici să le cunoască şi să se bucure de ele, din momentul în care ei păşesc pe uşă afară.  

Există o mulţime de căi pentru a stimula imaginaţia unui copil. Ceea ce el cunoaşte şi trăieşte 
se va vădi şi exprima în creaţiile sale artistice şi muzicale. 
      
 
            Firea copiilor 
 
      Unii copiii sunt precum nişte roabe: 
         trebuie să fie împinşi.  
      Unii sunt precum bărcuţele: 
         trebuie să fie vâslite. 
      Unii sunt precum zmeele: 
        dacă nu le ţii strâns de sfoară, 
        vor zbura departe, sus. 
      Unii sunt precum pisicuţele: 
        tare mulţumite când sunt mângâiate. 
      Unii sunt ca nişte remorci: 
       folositoare numai când sunt trase. 
      Unii sunt precum baloanele: 
        tare uşor de vătămat 
        de nu le mânuieşti cu grijă. 
      Unii sunt mereu 
        de nădejde şi gata să te ajute. 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Revista învăţământului primar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000. 
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PROIECT DIDACTIC – „POVESTEA ANULUI” 
 

Educatoare Elena Malanca 
Grădiniţa cu P. P. „Dumbrava Minunată” Vaslui 

 
GRĂDINIŢA: Grădiniţa cu P. P. „Dumbrava Minunata” Vaslui 
GRUPA: mare 
EDUCATOARE: Malanca Elena 
DATA: 22.11.2012 
TEMA ANUALĂ: CÂND / CUM SI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
TEMA PROIECTULUI : CAND SE INTAMPLA? 
TEMA SĂPTĂMÂNII : ANUL SI LUNILE LUI 
TEMA ZILEI : POVESTEA ANULUI 
SCOP:  Consolidarea cunostintelor despre  caracteristicele  celor patru anotimpuri ale                                
anului                                                                
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea cunostintelor,  priceperilor şi deprinderilor 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată : ALA + ADE ( DLC, DOS ) +ADP    

  ACTIVITĂTI DE ÎNVĂTARE:  
        ADP: 
Întâlnirea de dimineată: „In ce luna m-am nascut?” 
Rutine: „Sunt cuminte in orice loc, si la masa si la joc” 
T:„ Buna dimineata!”- cantec 
T: „Trenul anului”-joc de miscare distractiv 
        ALA:      
Bibliotecă: „Citim imagini cu aspecte din cele patru anotimpuri” 
Stiinta: „Cand se intampla?”- rezolvare de fise 
Joc de masa: „Anotimpul preferat”  
„Da sau nu”- joc distractiv 
„La multi ani, Andreea!” – petrecere 
   ADE: 
 
DLC-Educarea limbajului - Memorizare:„Povestea anului” de Camelia Suru 
DOS-Activitate practica si elemente de activitate casnica - aplicatie 
 
OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 
          ADP 
Stiinta: 
     -  sa uneasca cuvantul care denumeste anotimpul cu imaginea specifica; 

- sa rezove cerintele din fisa de lucru. 
Biblioteca: 

- sa citeasca imagini cu anotimpuri; 
- sa sesizeza asemanari si deosebiri intre cele patru anotimpuri. 

Joc de masa: 
- sa recunoasca activitatile specifice fiecarui anotimp; 
- sa respecte regulile jocului. 
     ADE 

DLC – Educarea limbajului 
 Să memoreze logic si conştient poezia, pe baza modelului educatoarei şi a ilustraţiilor; 
 Să recite corect, expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele; 
 Să reţină titlul şi autorul poeziei. 

DOS - Activitate practica si elemente de activitate casnica 
 Să-şi descopere masa de lucru corespunzătoare anotimpului in care s-a nascut; 
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 Să mânuiască corect instrumentele şi materialele de lucru; 
 Să coopereze în grup pentru îndeplinirea sarcinii de lucru; 
 Să  aprecieze obiectiv lucrările proprii şi pe cele ale copiilor.     

 
STRATEGII DIDACTICE:  
Metode şi procedee: - observatia, braistormingul, posterul, conversaţia, explicaţia  , demonstraţia, 
lucrul pe grupe,  
Mijloace didactice: hartie colorata, lipici, coli duplex, PC, imagini din cele patru anotimpuri 
decupate, suport din carton pentru aplicatie 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/ 7 

ani), 2008; 
2. Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura 

Arives, 2002; 
3. Proiecte tematice orientative, Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica, Editura Tehno-Art, Petroşani. 
   

 

SCENARIUL ZILEI 
 

Copiii vor intra in sala de grupa si descopera o cutie frumos decorata. Pe cutie exista o 
scrisoare sub forma de papirus ceea ce inseamna ca este trimisa de cineva foarte, foarte batran. Cine 
a trimis cutia si scrisoarea? Educatoarea citeste scrisoarea copiilor: „Dragi copii, am aflat ca 
saptamana aceasta invatati despre anul si lunile lui si de aceea m-am gandit sa va trimit mai multe 
surprize pe care le veti gasi in cutie. Atentie! Pentru a deschide cutia si a gasi prima surpriza trebuie 
sa raspundeti la trei intrebari: 1. Ati completat calendarul naturii? 2. Copacul prezentei este 
completat? 3. Sarcinile de la ariile de stimulare sunt rezolvate? Veti putea deschide cutia dupa ce sunt 
indeplinite cele trei cerinte. Cu drag, Batranul An  Mult succes!” 

Dupa ce sunt indeplinite cele trei cerinte copiii deschid cutia si descopera un copac in format 
3D reprezentand transformarile lui in cele patru anotimpuri dar si un mesaj de la Batranul An. 
Educatoarea le citeste mesajul: „Copii, copacul surpriza infatiseaza cele patru fiice ale mele, adica 
cele patru anotimpuri. Memorand poezia „Povestea anului” de Camelia Suru dobanditi cunostinte noi 
care va vor ajuta sa descoperiti urmatoarea surpriza. Mult scucces!” Copiii se asaza pe scaunele si 
asculta cu atentie recitarea model a educatoarei. Dupa ce invata poezia vor juca jocul „Spune cand 
te-ai nascut” (educatoarea  numeste un anotimp iar cei nascuti in acel anotimp se ridica in picioare, 
recita strofa din poezie corespunzatoare anotimpului primind ca recompensa un ecuson cu imaginea 
anotimpului respectiv). Copiii privesc cu atentie ecusoanele apoi formeaza un trenulet si pleaca in 
cautarea unor surprize. Trenul opreste in patru statii reprezentand cele patru anotimpuri. In fiecare 
statie coboara copiii care au ecusoane reprezentand anotimpul respectiv. Educatoarea explica 
sarcinile de lucru si la semnalul ei copiii vor incepe sa lucreze. Fiecare grupa are de realizat un 
tablou cu anotimpul reprezentat de imaginea de pe masa. Se va trece pe la fiecare grupa indrumandu-
i si incurajandu-i pe cei care reusesc mai greu sa realizeze sarcinile. In timp ce copiii lucreaza, se 
aude in surdina cantece despre anotimpri si lunile anului. Cand lucrarile au fost finalizate liderul  de 
la fiecare grupa va expune lucrarea si va explica elementele folosite in realizarea tabloului.  

Drept rasplata pentru realizarea tablourilor copiii vor primi ultima surpriza de la Batranul An, 
apoi vor forma un trenulet care soseste in fiecare gara a celor patru anotimpuri si invita copiii in 
urmatoarea calatorie. Trenul se opreste in statia jocului „Da sau Nu” unde vor juca acest joc 
(educatoarea relateaza o afirmatie iar copiii daca o considera corecta se aseaza in dreptul simbolului 
care il reprezinta pe Da , iar daca afirmatia e incorecta in dreptul simbolului care il reprezinta pe 
Nu). 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 
Metode şi 
procedee 

Mijloace 
de 

învăţământ 

Forma de 
organizare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Moment 
organizatoric 

Se pregăteşte sala de grupă şi 
materialul necesar pentru buna 
desfăşurare a activităţii. 

    

2.Captarea 
atenţiei 

Copiii sunt indemnati sa deschida 
cutia cu surprize de la Batranul An 
descoperind un copac in format 
3D reprezentand transformarile lui 
in cele patru anotimpuri, dar si un 
mesaj cu o poezie . 

Braistormingul 
surpriza 
 
 

Copacul 3D 
 

 
Frontal 
 
 
 

  Stimularea 
interesului 
pentru 
activitate 

3. Anunţarea 
temei  şi a 
obiectivelor  
activităţii 

Se citeste mesajul de la Mosul An 
care ii indeamna pe copii sa 
memoreze poezia „Povestea 
anului” de Camelia Suru deoarece 
ii ajuta sa–si insuseasca cat mai 
multe cunostinte despre lunile si 
anotimpurile anului. Aceste 
cunostinte ii vor ajuta sa descupere 
inca una din surprizele din cutie. 

Expunerea 
Explicatia 

 Frontal Stimularea 
interesului 
pentru 
activitate 

 
4. Dirijarea 
învăţării 
 

Recitarea model a poeziei 
Se recită poezia, respectând 
intonaţia, accentul, pauzele, tonul, 
nuanţarea vocii în funcţie de ceea 
ce transmit versurile. 

Povestea anului 
                                       de 

Camelia Suru  
Primavara, hai mai stai! 

Martie, aprilie, mai 
Ziua mamei o cantam 

Si de Pasti ne bucuram. 
 

Vara, hai, mai stai putin! 
Iunie, iulie, august vin. 
Gata-i gradi, bucurie, 
Soare, cant si veselie. 

 
Iarna ne aduce sanie 

Si un brad impodobit. 
Decembrie, ianuarie, februarie, 

Mos Craciun, bine-ai venit! 
 

Toamna e cea mai bogata 
Septembrie, ocombrie, noiembrie 

iata 
Vin cu ploi si vanturi multe 

Ne-aduc legume, fructe. 
Se va prezenta copacul intuinde-se 
fiecare anotimp pentru 
transmiterea continutului de idei 
din poezie. 
Învăţarea poeziei: 
Poezia va fi memorată pe unităţi 
logice: se recită prima strofă- se 
repetă pe rând cu 2-3copii; se 
recită prima cu a doua - se repetă 
cu 2-3 copii, se recita primele trei 

 
Explicaţia 
 
 
Recitarea 
model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstratia 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia  
Exercitiul 
 
Exerciţiul 
 

 
 
Copacul 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecusoane  

 
Frontal 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
pe grupe    

 
 
 
 
 
 
Interesul 
copiilor 
pentru 
activitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
Aprecierea 
grupării 
corecte. 
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– se repeta cu 2-3 copii, se recita 
cele patru strofe repetandu-se cu 
2-3 copii.Se va repeta în întregime 
poezia de către 1-2 copii. 
Copiii vor juca jocul “Spune cand 
te-ai nascut!”( educatoarea 
numeste un anotimp iar cei nascuti 
in acel anotimp se ridica in 
picioare, recita strofa din poezie 
corespunzatoare anotimpului 
primind ca recompensa un ecuson 
cu imaginea anotimpului 
respectiv). 
Tranzitie “Trenul anului” 

5. Asigurarea 
retenţiei, a 
transferului de 
cunoştinţe şi 
obţinerea 
performanţei 
 

 Copiii sunt impartiti in grupe la 
patru mese astfel: 
Fiecare copil se asaza la  masa 
unde se afla imaginea 
corespunzatoare ecusonului din 
piept. Se explica sarcinile  si la 
semnalul educatoarei copiii vor 
incepe lucrul.  
Se va trece pe la fiecare grupa 
indrumandu-i si incurajandu-i pe 
cei care reusesc mai greu sa 
realizeze sarcinile.  
Cand lucrarile au fost finalizate 
liderul de la fiecare grupa va 
expune lucrarea si va explica 
elementele folosite in realizarea 
tabloului. 

Explicaţia  
 
Exerciţiul 
Portretul 
Problemati-
zarea 
Lucrul pe 
grupe 

 
Imagini cu 
cele patru 
anotimpuri  
 
Lipici 
Carton 
 
Hartie 
colorata 
 

Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecierea 
grupării 
corecte. 
Aprecierea 
rezolvării 
corecte a 
sarcinilor 
date 
Aprecierea 
rezultatului 
activităţii de 
grup. 

6. Încheierea 
activităţii 
 
 
 

Dupa finalizarea tablourilor va fi 
anuntata si ultima surpriza de la 
Batranul An. 
Tranzitie „Trenul anului” 
Aprecierele asupra implicarii in 
activitate a copiilor vor fi facute la 
finalul zilei. 

Surpriza  
 

stimulente  Apreciri 
stimulative 
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PROIECT DIDACTIC – „MINUNATA LUME SUBACVATICĂ” 
 

Educatoare Elena Malanca 
Grădiniţa cu P. P. „Dumbrava Minunată” Vaslui 

 
GRĂDINIŢA: Grădiniţa cu P. P. „Dumbrava Minunata” Vaslui 
GRUPA: mare 
EDUCATOARE: Malanca Elena 
DATA: 13.02.2013 
TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST SI VA FI PE PAMANT? 
TEMA PROIECTULUI  : JURNAL DE  CALATORIA 
TEMA SĂPTĂMÂNII : DIN TAINELE MARILOR 
TEMA ZILEI : MINUNATA LUME SUBACVATICA 
SCOP:  Aprofundarea cunostintelor legate de viata  animalelor subacvatice 
                                                         
TIPUL ACTIVITĂŢII:  Consolidarea cunostintelor,  priceperilor şi deprinderilor 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată : ALA + ADE ( DS, DEC ) +ADP    

  ACTIVITĂTI DE ÎNVĂTARE:  
         ADP: 

 Întâlnirea de dimineată: „Cum protejam vietuitoarele marine” 
 Rutine: „Sunt cuminte in orice loc, si la masa si la joc” 
 T: Mers in ritm de dans dupa melodia „Under the sea” 
 T: „Inotam ca pestii” 
ALA:      
 Bibliotecă: „Decoram vietuitoare marine folosind elemente grafice” 
 Stiinta: „Minunata lume subacvatica”- observare 
 Arta: „Vietuitoare marine” - modelaj 
 „Feriti-va de rechini”- joc distractiv 
ADE: 
 DS - Activitate matematica – joc didactic 
 DEC-Activitate artistico-plastica - pictura 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 
                 ADP 
Stiinta: 

 sa recunoasca vietuitoarele marine; 
 sa descrie aspectul vietuitoarelor. 

Biblioteca: 
 sa scrie semnul grafic  ce imita solzii sau aspectul pestelui (semiovalul, linii, puncte etc.); 
 sa acopere toata suprafata de scris. 

Arta: 
 sa modeleze vietuitoare marine folosind miscari circulare, de aplatizare, de translatie; 
 sa foloseasca o paleta variata de culori. 

         ADE 
 DS – Activitate matematica 
 să utilizeze corect numeralele cardinale si ordinale în limitele 1-7; 
 să identifice vecinii numerelor; 
 să asocieze cifra corespunzătoare obiectului care lipseşte din şirul numeric format, utilizând 

numeralul ordinal; 
 sa raporteze numarul la cantitate si invers; 
 sa verbalizeze  acţiunile efectuate folosind un limbaj matematic adecvat. 
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DEC – Educatie plastica 
 sa foloseasca elemente de limbaj plastic (linia, punctul, pata de culoarea) în realizarea 

compoziţiei plastice 
 să intuiască planşa model şi materialele de pe măsuţe; 
  să realizeze, prin tehnica picturii, un peisaj subacvatic;  
 să  aprecieze obiectiv lucrările proprii şi pe cele ale copiilor.     

STRATEGII DIDACTICE:  
Metode şi procedee:  observatia, conversaţia, explicaţia , demonstraţia,  jocul didactic, „Mana 
oarba”  
Mijloace didactice: coli albastre de carton, acuarele, pensule, PC, siluete pesti, caracatite, scoici, 
caluti de mare, stea de mare, meduze, lucrare model, ecusoane, sticla cu mesaj 
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 

6/ 7 ani), 2008 
2. Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, 

Editura Arives, 2002 
3. Proiecte tematice orientative, Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica, Editura Tehno-Art, 

Petroşani. 
   

SCENARIUL ZILEI 
 

Dupa finalizarea activitatii la centrele de interes, copiii vor intra in sala de grupa, se asaza 
pe scaunele si executa un exercitiu de miscare:  

    In fiecare dimineata s-avem gandul bun pe fata (copiii isi sterg fata cu palmele), 
       Catre soare sa privim (mainile in forma de cerc, deasupra capului, privirea sus) 
       Iubire sa daruim(mainile la piept, apoi in fata) 
       De gand rau sa ne ferim (alungam cu o mana) 
       S-adunam doar bucurie (aducem mainile la piept) 
       Si-n lume s-o raspandim (intindem mainile in fata) 

    Si-atunci orice copil, in fiecare dimineata, are gandul bun pe fata (aratam spre fiecare 
copil din grupa). 

Copiii descopera la coltul tematic o sticla cu un mesaj in interior. Educatoarea citeste 
mesajul: „Dragi copii, am gasit aceasta sticla pe fundul marii si m-am gandit sa o folosesc pentru 
a va trimite aceasta scrisoare. Deoarece eu locuiesc foarte departe, nu stiu cum este vremea  la voi. 
Atunci cand completati calendarul naturii voi afla si eu. Pentru ca saptamana acesta vorbiti despre 
tainele marilor, o rog pe doamna educatoare sa va indrume sa jucati jocul „Vietuitoare marine” 
care va va  ajuta sa numarati, sa recunoasteti si sa utilizati corect cifrele. Mult succes! Cu drag, 
Pestisorul auriu” Educatoarea va explica regulile jocului. Se realizeaza jocul de proba dupa care 
se trece la desfasurarea efectiva: copiii extrag pe rand dintr-un saculet, fara sa se uite, cate un 
ecuson, astfel formandu-se doua echipe, echipa stelutelor de mare si echipa calutilor de mare. 
Fiecare echipa isi alege cate un reprezentant pentru fiecare proba. Reprezentantii celor doua 
echipe rezolva sarcina data in timpul stabilit, apoi va veni cate un copil din fiecare echipa pentru a 
verifica corectitudinea rezolvarii sarcinii de catre echipa adversa. Echipa care rezolva corect va 
primi cate o scoica. Echipa cu cele mai multe scoici va fi declarata castigatoare.  Jocul are sase  
probe dupa cum urmeaza: prima proba – asaza in acvariu atatia pesti cati iti indica cifra; a doua 
proba – lasa in acvariu atatia pesti cat indica zarul; a treia proba – descopera greseala; a patra 
proba – gaseste vecinii numerelor; a cincea proba – „Al catelea pestisor lipseste”; a sasea proba – 
la semnalul educatoarei copiii inchid ochii ,iar educatoarea le lipeste in piept cifre. Copiii deschid 
ochii si afla ca trebuie sa se aseze in ordine crescatoare, apoi descrescatoare. Cate un reprezentant 
de la echipa adversa verifica corectitudinea rezolvarii sarcinii. La final se numara scoicile 
acumulate de fiecare echipa si se declara castigatorii. 
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In ritmul melodiei „Under the sea” copiii se asaza la mese si descopera o surpriza: un tablou 
care surprinde un colt din adancul marii. Li se propune copiilor sa ii faca o surpriza Pestisorului 
auriu, pictand fiecare cate un tablou ilustrand un peisaj marin.Se intuieste materialul de pe masa, 
se explica si se demonstreaza modul de realizare, se fac cateva exercitii de incalzire a musculaturii 
mainii si se trece la lucru, timp in care copiii audiaza melodii cu tema acvatica. La final lucrarile 
vor fi expuse pentru ca prescolarii sa poata sa apreieze lucrarile colecilor si sa se autoaprecieze.  
Inotand ca pestii in mare copiii se pregatesc sa joace jocul „Fereste-te de rechini”. 

  
 
EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
de 

învăţământ 

Forma de 
organizare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Moment 
organizatoric 

Se pregăteşte sala de grupă şi 
materialul necesar pentru buna 
desfăşurare a activităţii. 

    

2.Captarea 
atenţiei 

Copiii vor intra in sala de grupa,se 
asaza pe scaunele si executa un 
exercitiu de miscare. Copiii  
descopera la coltul tematic o sticla 
cu un mesaj in interior. 

Surpriza  
 
 

Sticla cu un 
mesaj 

 
Frontal 
 
 

  Stimularea 
interesului 
pentru 
activitate 

3. Anunţarea 
temei  şi a 
obiectivelor  
activităţii 

Educatoarea citeste mesajul:” Dragi 
copii, am gasit aceasta sticla pe 
fundul marii si m-am gandit sa o 
folosesc pentru a va trimite aceasta 
scrisoare. Deoarece eu locuiesc 
foarte departe, nu stiu cum este 
vremea  la voi. Atunci cand 
completati calendarul naturii voi 
afla si eu, caci sunt fermecat, nu-i 
asa? Pentru ca saptamana acesta 
vorbiti despre tainele marilor, o rog 
pe doamna educatoare sa va 
indrume sa jucati jocul „Vietuitoare 
marine” care va va  ajuta sa 
numarati, sa recunoasteti si sa 
utilizati corect cifrele. Mult succes! 
cu ” 

Expunerea 
Explicatia 

 Frontal Stimularea 
interesului 
pentru 
activitate 

 
4. Dirijarea 
învăţării 
 

Educatoarea va explica regulile 
jocului. Se realizeaza jocul de proba 
dupa care se trece la desfasurarea 
efectiva: copii extrag pe rand dintr-
un saculet, fara sa se uite, cate un 
ecuson, astfel formandu-se doua 
echipe, echipa stelutelor de mare si 
echipa calutilor de mare. Fiecare 
echipa isi alege cate un reprezentant 
pentru fiecare proba. Reprezentantii 
celor doua echipe rezolva sarcina 
data in timpul stabilit, apoi va veni 
cate un copil din fiecare echipa 
pentru a verifica corectitudinea 
rezolvarii sarcinii de catre echipa 
adversa. Echipa care rezolva corect 
va primi cate o scoica. Echipa cu 
cele mai multe scoici va fi declarata 

 
Explicaţia 
Conversatia 
Jocul 
didactic  
 
 
Demonstratia 
Problemati-
zarea 
 
Jocul 
didactic  
 
 
 
 
 

 
 
Siluete de 
pesti, stea 
de mare, 
caracatite 
 
 
Ecusoane  
 
Jetoane cu 
cifre 
 
Zar 
 

 
Frontal 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interesul 
copiilor 
pentru 
activitate 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
Aprecierea 
grupării 
corecte. 
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castigatoare.  Jocul are sase probe 
dupa cum urmeaza: prima proba – 
asaza in acvariu atatia pesti cati iti 
indica cifra; a doua proba – lasa in 
acvariu atatia pesti cat indica zarul; 
a treia proba – descopera greseala; a 
patra proba – gaseste vecinii 
numerelor; a cincea proba – „Al 
catelea pestisor lipseste; a sasea 
proba – la semnalul educatoarei 
copiii inchid ochii ,iar educatoarea 
le lipeste in piept cifre. Copiii 
deschid ochii si afla ca trebuie sa se 
aseze in ordine crescatoare, apoi 
descrescatoare. Cate un reprezentant 
de la echipa adversa verifica 
corectitudinea rezolvarii sarcinii. La 
final se numara scoicile acumulate 
de fiecare echipa si se declara 
castigatorii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Asigurarea 
retenţiei, a 
transferului de 
cunoştinţe şi 
obţinerea 
performanţei 
 

  
  In ritmul melodiei „Under the sea” 
copiii se aseaza la mese si descopera 
o surpriza: un tablou care surprinde 
un colt din adancul marii. Li se 
propune copiilor sa ii faca o surpriza 
lui Ariel , pictand fiecare cate un 
tablou ilustrand un peisaj marin.Se 
intuieste materialul de pe masa,se 
explica si se demonstreaza modul de 
realizare, se fac cateva exercitii de 
incalzire a musculaturii mainii si se 
trece la lucru, timp in care copiii 
audiaza melodii cu tema acvatica. 

Explicaţia  
 
Exerciţiul 
Lucrul pe 
grupe 

 
Lucrarea 
model 
Coli 
albastre de 
carton 
Acuarela 
Pensoane 
 
 

Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprecierea 
rezolvării 
corecte a 
sarcinilor 
date 
 

6. Încheierea 
activităţii 
 
 
 
 
 

La final lucrarile vor fi expuse, copii 
apreciinde-se intre ei. 

 Stimulente   Apreciri 
stimulative 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 
„OCROTIND NATURA, OCROTIM VIAȚA!” 

 
 

Inițiator: Prof. Nicoleta Lăcustă  
Grădinița „Licurici” Galați 

 
      
 
DOMENIUL SI TIPUL DE EDUCATIE IN CARE SE INCADREAZA PROIECTUL 
DOMENIUL OM SI SOCIETATE \ EDUCATIE ECOLOGICA  
DURATA PROIECTULUI: octombrie 2011- iunie 2012 (cu posibilitate de prelungire)  
PARTENERI: 
AGENTIA REGIONALA DE PROTECTIA MEDIULUI- GALATI  
ONG „TINERII SI VIITORUL” 
ISJ- GALATI 
 
GRUP TINTA:  
- grădiniţele si scolile  partenere  înscrise în proiect (directori, profesori, preşcolari si elevi ) 
- părinţi; 
- membrii comunităţii  locale. 
 
REZUMATUL PROIECTULUI : 
Proiectul educaţional „OCROTIND NATURA, OCROTIM VIATA”  se va desfăşura prin activităţi 
din cadrul domeniului OM ŞI SOCIETATE dar şi din domeniul cultural~artistic: 
~ expoziţii de lucrări 
~ concurs de desene 
~ vizite, întâlniri 
~ concursuri între echipe de preşcolari si elevi  
~ activităţi practice 
~ prezentări DVD-uri, powerpoint 
 

ARGUMENT 
 

Peste tot in lume, educaţia de mediu este o prioritate a zilelor noastre.Vârsta copilăriei este 
cea mai propice pentru demararea activităţilor, pentru educaţia de mediu şi trebuie să fie rezultatul 
unui lucru în echipă la care îşi aduce aportul familia, prietnii, administraţia locală şă scoala.  

În grădiniţă facem primii paşi în încurajarea copiilor ca în timp să devină factori activi ai 
protecţiei mediului, acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi pe cel al persoanelor din jurul 
lor. Comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se 
păstrează cel mai bine toată viaţa, de aceea în educaţia realizată în grădiniţă  şi apoi în şcoală, 
trebuie să pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce reprezintă 
în general natura pentru ei. 

 
SCOP  
 Stimularea implicarii copiilor si parintilor in actiuni de voluntariat. 
 Responsabilizarea copiilor, părinţilor, comunităţii în ceea ce priveşte protejarea naturii, 

economisirea resurselor naturale, reducerea poluării, reciclarea materialelor refolosibile. 
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OBIECTIVE 
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 

stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; 
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în 

vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta; 
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialele şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici 

de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple. 
 
REZULTATELE AŞTEPTATE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ŞI 

METODELE DE EVALUARE ALE ACESTOR REZULTATE 
 Realizarea unui CD – „OCROTIND NATURA, OCROTIM VIATA” 
 ~Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice prin realizarea unor filmuleţe, 

albume foto în format electronic din timpul acţiunilor desfăşurate cu copiii şi postarea lor pe  pe 
didactic.ro 

 Creşterea interesului pentru protecţia mediului înconjurător 
 Modificarea percepţiei preşcolarilor asupra problemelor de mediu 

 
CONŢINUTUL PROIECTULUI  

1. Responsabilităţile coordonatorilor: 
-Coordonarea activităţilor, repartizarea unor sarcini concrete, controlarea realizării acestora, 

completarea corectă şi publicarea electronică pentru concursul Voluntariada Copiilor si  didactic.ro 
 
2. Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare: 
-explorarea, descoperirea, experimentul, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca în perechi 

şi în echipă, concursuri între echipe. 
Resurse: 
Umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, colaboratori ocazionali sau permanenţi, reprezentanţi 
ai comunităţii locale . 
Materiale: materiale şi ustensile specifice educaţiei ecologice, albume, enciclopedii, reviste,      
auxiliare, cd-uri, aparatură audio-video, retroproiector, costume, planşe, jetoane, mulaje, imagini, 
diplome pentru copii şi cadre didactice 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE  
Expoziţii cu lucrări ale copiilor în incinta unităţilor participante.  
Album în format electronic cu aspecte din timpul derulării proiectului, filmuleţe, fotografii 
Prezentări Power Point.  
Diplome pentru participanţi (preşcolari, elevi, cadre didactice)  
Portofoliile unităţilor implicate în proiect 
 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:  

- continuarea proiectului şi în anii următori, pe alte domenii de activitate. 
- dezbateri privind  impactul  pozitiv  asupra  partenerilor  şi  beneficiarilor; 
- propunerea unei discipline opţionale ale cărei conţinuturi să se refere la educaţia ecologică 

   
                                                           



60

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 
Nr 
crt 

       ACTIVITĂŢI MIJLOCUL DE 
REALIZARE

DATA RESPONSABIL 

1. Ziua internationala a Marii Negre 
De vorba la malul Marii 

 

Concursuri între echipe de 
preşcolari si elevi 
Lucrari practice 

 Octombrie       Coordonatorii  
proiectului 

2. ,,Adult si copil pentru 
 un oras curat” 

 

 -Curăţarea parcului de  
gunoaie şi  
sensibilizarea cetăţenilor 
 pentru păstrarea curăţeniei  
oraşului . 
 
 
 
 
 

Noiembrie Coordonatorii  
Proiectului 
Reprezentant  
agenţia pentru  
protectia 
mediului 

3 Ziua internationala a voluntarilor-  
Sa fie carnaval dar eco. 

 

 
Realizare de costume din 
materiale reciclabile si 
realizarea paradei. 
 

Decembrie  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordonatorii  
proiectului 

4  “Zonele umede – resurse de valoare 
naturala “ 

Vizionare Dvd  
 

Februarie Coordonatorii  
proiectului 

5 Ziua mondiala a apei- Apa esenta vietii  

 

Expozitie de desene  Martie Coordonatorii  
proiectului 
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GRĂDINIȚA, FAMILIA ȘI COMUNITATEA – PARTENERI  
ÎN EDUCAȚIE 

 
 

Prof. înv. preșcolar Dorinela Turbatu-Bălan  
Grădinița cu P.P. „Micuța Picasso” Vaslui 

 
 

Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii 
individului cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă interacţiune cu factorii 
sociali ai existenţei sale.  

În această interacţiune, el asimilează normele şi valorile societăţii, modelele sociale de 
comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este pregătit pentru viaţa 
socială, pentru asumarea unor roluri şi responsabilităţi. Acest proces se realizează de-a lungul 
diferitelor etape de viaţă, în cadrul unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al 
unor instituţii sociale: familia, grădiniţa, şcoala, instituţiile culturale, dar şi împreună cu întregul 
sistem al mijloacelor moderne de informare şi influenţare. 

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin 
primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi 
continuă de-a lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive 
(socializare continuă sau secundară). 

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi 
igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun 
amprenta asupra întregii personalităţi. 

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi 
solicită pe copii. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel 
mai mult, părinţii oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinţi, 
cei mici vor învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e 
urât în comportamente. 

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce 
se exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste 
permanent ca o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi familiei. 

La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de 
sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în 
dezvoltare etc.  

În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode 
ştiinţifice, deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. 
Îmbinarea în parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în 
beneficiul copilului. 

Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective 
comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens 
cu privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a 
drepturilor şi responsabilităţilor. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de 
colaborare a părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi 
manifestă deschidere, dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca 
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realizarea unui parteneriat să fie împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei 
implicaţi. 

În crearea parteneriatului între grădiniţă şi familie este bine să ne amintim că în viaţa copilului 
şi a familiei lui orice angajat al instituţiei este important: portarul poate fi ca vecinul care-i salută cu 
un zâmbet în fiecare dimineaţă, bucătăreasa, bunica ce pregăteşte cele mai grozave mâncăruri, 
îngrijitoarea, ca sora mai mare care-i ajută pe cei mici să-şi îmbrace pijamaua, iar educatoarea poate 
fi persoana care le este întotdeauna un sprijin. Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul îşi 
îndeplineşte atribuţiile şi prin modul în care colaborează cu familia, influenţează dezvoltarea 
copilului. 

Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi 
valori între toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. Acest lucru 
presupune ca parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea 
care le include. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
 Agenţii educaţionali (copii, părinţi, personalul grădiniţei, specialişti în probleme de educaţie: 
psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeuţi etc.); 
 Instituţii ale educaţiei (familie, grădiniţă, şcoală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi ale 
copiilor etc.); 
 Membrii ai comunităţii cu influenţă asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanţii 
primăriilor, ai Poliţiei, ai bisericii, ai Direcţiilor regionale de protecţie a copilului etc.); 

În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate 
să fie în beneficiul acestora. 

În funcţie de specificul comunităţii în care se află grădiniţa, se pot realiza parteneriate cu:  
instituţii sanitare, în susţinerea unor activităţi care au ca scop creşterea şi dezvoltarea tuturor  
membrilor comunităţii: 
 asociaţiile nonguvernamentale, pentru rezolvarea unor probleme de ordin social; 
 parteneri privaţi care pot sprijini grădiniţa cu fonduri materiale sau prin activităţi de voluntariat; 
 mass-media, pentru promovarea imaginii grădiniţei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor etc.  

Prin crearea parteneriatului grădiniţă–familie–comunitate copiii câştigă un mediu de 
dezvoltare mai bogat, între participanţi se creează relaţiile pozitive şi fiecare îşi va dezvolta 
sentimentul coeziunii sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografie:  
„Educatia timpurie si specificul dezvoltarii copilului prescolar” – 2008 
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL –  
RELAŢIA ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

 
Prof. înv. preșcolar Dorinela Turbatu Bălan 

Grădinița „Micuța Picasso” Vaslui 
 

„Semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, 
culegi un caracter, semeni un caracter, culegi un destin.” (Stephen R. Covey) 
 
Argument: 

Pentru ca oamenii să se bucure de valori comune, să se implice activ pentru a se bucura 
împreună de bunăstare, este important de a determina şi alţi oameni care să contribuie la schimbarea 
situaţiei comunităţilor, începând de la şcolarii mici, de a-i implca în viaţa comunitătii atrăgând 
atenţia asupra lor. 

Acest lucru este necesar pentru o mai bună cooperare care să ofere sprijin şcolii în dezvoltarea 
unei educaţii de calitate pentru toţi, pentru dezvoltarea sentimentului de responsabilitate şi 
apartenenţă la o comunitate, iar şcoala are valenţe de a reuni în jurul ei copiii şi adulţii din acea 
comunitate. 

Şcoala de astăzi are mai mult ca oricând nevoie să răspundă, printr-o largă deschidere spre 
mediul comunitar, nevoii de schimbare, prin crearea şi dezvoltarea legăturilor intercomunitare, prin 
apelarea la dialogul social bazat pe principiul coresponsabilităţii. 

Randamentul educaţiei depinde nu numai de parteneriatul şcoală -familie, dar şi de modul în 
care se realizează colaborarea între acestea şi comunitatea locală, care este considerată principalul 
garant al prevenirii unor neplăcute surprize sociale. 

Dorim ca şcoala să-şi deschidă porţile pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie, instruire şi 
informare dar şi să responsabilizăm comunitatea, în special părinţii, la problemele şcolii. 

Proiectul doreşte să realizeze un parteneriat activ între şcoală – familie – comunitate şi alţi 
factori educaţionali, având drept scop satisfacerea nevoii de formare a copilului, permite copiilor 
implicaţi să cunoască aspecte din mediul de viaţă al fiecărui grup, să stabilească relaţii de prietenie, 
să participe împreună la activităţi extracurriculare. 

O modalitate didactica ce combină efectul de informare cu practica discutiilor de la copil la 
copil, de la om la om, pe care scoala are datoria de a le dezvolta. 

Un bun prilej de provocare a factorilor responsabili de educatie în încercarea de a găsi căi de 
coordonare a activităţii în planul educaţional. 
 
Obiective: 
 îmbunătăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu alţi copii şi adulţi prin implicarea în 

diverse acţiuni: expoziţii, drumeţii, vizite, concursuri; 
 crearea mediului educaţional optim pentru stimularea intereselor pe plan cognitiv, lingvistic, 

socio-afectiv şi atitudinal; 
 implicarea factorilor educaţionali şi de decizie pentru susţinerea activităţii de parteneriat. 
 împlinirea nevoilor elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent; 
 pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi 

competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială; 
 Respectarea fiecărui elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul si 

aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica. 
 Utilizarea metodelor activ-participative (învăţare interactivă, stimularea gândirii critice şi 

stimularea muncii în echipă) care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional. 
 Educarea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip 

european”. 
 
 



64

PUNCTE TARI 
 

 Peste jumătate din numărul elevilor au rezultate bune şi foarte bune. 
 Rata abandonului şcolar este 0. 
 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă permite o observare mai bună a acestora de către 

învăţător  
 Existenţa personalului didactic calificat şi titular permite realizarea unui învăţământ de 

calitate, dar şi creşterea încrederii părinţilor în instituţiile şcolare. 
 Relaţiile interpersonale (învăţător-elev, învăţători-părinţi) favorizează un climat deschis şi 

stimulativ. 
 Tinereţea părinţilor acestor elevi crează premise pentru realizarea unui parteneriat eficient 

şcoală-familie. 
 Nivelul bun de cultură şi instruire al unor părinţi ai acestor copii ajută la o mai bună 

înţelegere a demersului declanşat de cadrul didactic. 
 Dorinţa cadrelor didactice de a consilia părinţii în problemele care îi preocupă pe aceştia, 

dar şi în probleme pe care aceştia nu le sesizează. 
 Contribuţia părinţilor pentru procurarea unor premii si diplome. 

PUNCTE SLABE 
 

 Prescolari cu probleme de disciplină sau de stabilitate emoţională. 
 Familia nu se implică suficient în educarea copiilor. 
 Existenţa unor familii monoparentale sau a unor părinţi plecaţi în străinătate, copiii fiind 

lăsaţi în grija bunicilor sau a unor rude. 
 Nivelul scăzut de cultură şi instruire a unor părinţi. 
 Starea materială precară a unor familii. 
 Absentarea nemotivată a părinţilor unor copii atât de la şedinţele cu părinţii cât şi de la 

activităţile extraşcolare organizate în şcoală. 
 Neimplicarea unor părinţi în activităţi desfăşurate la nivelul şcolii,comunei. 
 Necunoaşterea de către părinţi a preocupărilor, dorinţelor, aptitudinilor propiilor copii. 
 Refuzul categoric al unor părinţi de a accepta ideea că au un copil cu diferite probleme fizice 

sau psihice. 
 Necunoaşterea de către unii părinţi a programului de lucru al copiilor, a grupului de prieteni 

. 
 Lipsa de comunicare a părinţilor cu copiii, dar şi cu partenerii lor de viaţă sau cu cadrele 

didactice, care poate avea repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a copiilor. 
 Părinţii sunt prea ocupaţi şi pierd din vedere comunicarea cu copiii lor şi cu cadrele 

didactice. 
 Vizitele cadrelor didactice din ce in ce mai rare la domiciliile preşcolarilor şi elevilor. 
 Cadre didactice care nu cunosc bine situaţia tuturor copiilor lor, starea lor de sănătate, 

relaţiile din familie, starea materială. 
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OPORTUNITĂŢI 
 Posibilitatea creşterii randamentului şcolar 

prin implicarea tuturor factorilor 
educaţionali în procesul instructiv-educativ. 

 Creşterea de oferte educaţionale prin 
curriculum la decizia şcolii. 

 Diversificarea activităţilor extraşcolare şi 
implicarea părinţior alături de elevi şi 
dascăli în desfăşurarea şi pregătirea 
acestora. 

 Consilierea părinţilor de către dascăli, 
pentru cunoaşterea copiilor şi înţelegerea 
problemelor dintre părinţi şi copii. 

 Dezvoltarea personalităţii complexe a 
copiilor prin implicarea acestora în proiecte 
educaţionale diferite, concursuri, festivaluri. 

 Contactul permanent al instituţiilor şcolare 
cu colectivele de părinţi şi alţi factori 
educaţionali din comunitate. 

 Realizarea de parteneriate eficiente intre 
instituţiile educaţionale şi familie. 

AMENINŢĂRI 
 Rezultate din ce în ce mai slabe ale elevilor 

la învăţătura. 
 Creşterea numărului elevilor cu abandon 

şcolar. 
 Creşterea numărului de cazuri de 

indisciplină. 
 Creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de 

comunicare a elevilor cu părinţii, educatorii 
şi colegii. 

 Izolarea copiilor cu probleme 
comportamentale de către colegii de grup. 

 
 

 
LISTA DE ACTIVITĂŢI 

 
1. Vă invităm să ne cunoaştem, în clasa noastră! 
2. Să ne cunoaştem drepturile şi îndatoririle! 
3. Vă cunoaşteţi copiii? 
4. Să eliminăm împreună violenţa în rândul copiilor! 
5. Să-l primim împreună pe Sfântul prunc Isus! 
6. Este relaţia dintre copil şi părinte o problemă rezolvată? 
7. Cum, cât şi când să ne ajutăm copiii? 
8. Părinţi talentaţi, copii la fel ! 
9. Analiza rezultatelor activităţilor 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 
1. VĂ INVITĂM SĂ NE CUNOAŞTEM, ÎN GRUPA NOASTRĂ! 
Discuţii cu părinţii şi invitaţia la realizarea proiectului 
Obiective: 

 mobilizarea părinţilor; 
 informarea părinţilor despre scopul, obiectivele, desfăşurarea proiectului, oportunităţi. 

Desfăşurare: 
 primirea invitaţilor; 
 vizitarea şi prezentarea şcoliisi gradinitei ; 
 prezentarea proiectului, propuneri, completări din partea părinţilor. 

Realizări: 
 participarea tuturor părinţilor; 
 oferta părinţilor de a populariza şi îmbunătăţi proiectul; 
 conştientizarea beneficiilor pe care le vor avea copiii, părinţii, şcoala, în urma derulării 

acestui proiect. 
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2. SĂ NE CUNOAŞTEM DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE! 
Cunoaşterea regulamentului de ordine interioara 
Obiective: 

  prezentarea regulamentului şcolar; 
  prezentarea regulamentului intern 

Desfăşurare: 
 discuţii pe baza regulamentului prezentat; 
 propuneri de îmbunătăţirea regulamentului cu ajutorul părinţilor; 
 cunoaşterea drepturilor dar şi a indatoririlor tuturor părţilor. 

Realizări: 
 conştientizarea părinţilor că au drepturi, dar şi obligaţii; 
 angajamentul părinţilor de a se implica în problemele şcolii. 

 
3. VĂ CUNOAŞTEŢI COPIII? 
Obiective: 

 să convingem părinţii să petreacă mai mult timp cu copiii lor şi să-şi dorească să-i cunoască 
mai bine ; 

 să-i învăţăm pe părinţi cum să-şi îmbunătăţească relaţia şi comunicarea cu aceştia; 
 să-i convingem pe părinţi care comportamente trebuie apreciate şi care descurajate. 

Desfăşurare: 
 aplicare de chestionare părinţilor; 
 prezentarea compertamentelor pozitive şi negative ale copiilor; 
 indicaţii de îmbunătăţire a comunicării cu copiii. 

Realizări: 
 înţelegerea de către părinţi a faptului că ambii membri ai familiei trebuie să participe la 

educarea copiilor; 
 au recunoscut faptul că nu îşi cunosc suficient copiii şi au acceptat sfaturile şi metodele de 

eliminare a acestor situaţii; 
 au găsit soluţii potrivite pentru îmbunătăţirea comunicării cu copiii şi şcoala. 

 
4. SĂ ELIMINĂM ÎMPREUNĂ VIOLENŢA ÎN RÂNDUL COPIILOR! 
Obiective: 

 să informăm părinţii despre situaţia disciplinară reală din şcoală; 
 să rezolvăm împreună situaţiile de comportare violentă din şcoală.; 

Desfăşurare: 
 prezentarea şi discutarea unor acte de indisciplină; 
 interpretarea chestionarelor adresate copiilor; 
 chestionare pentru părinţi; 
 propuneri făcute de părinţi pentru eliminarea cazurilor de violenţă . 

Realizări: 
 înţelegerea de către părinţi a faptului că familia este un puternic exemplu pentru copil. 
 implicarea părinţilor în rezolvarea unor cazuri de indisciplină chiar dacă nu este vorba 

despre copilul lor. 
 selectarea de către părinţi a emisiunilor pe care copiii le văd la televizor. 

 
5. SĂ-L PRIMIM ÎMPREUNĂ PE SFÂNTUL PRUNC IISUS! 
Serbare de Crăciun 
Obiectiv: 

 implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea serbării de Crăciun. 
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Desfăşurare: 
 organizarea spectacolului cu consultarea părinţilor; 
 organizarea repetiţiilor cu participarea unor părinţi; 
 implicarea părinţilor în procurarea costumelor pentru spectacol şi pregătirea cadourilor; 
 desfăşurarea spectacolului. 

Realizări: 
 creşterea numărului de părinţi, bunici, săteni la spectacol; 
 distribuirea de daruri pentru toţi copiii, părinţii şi participanţii la spectacol. 

 
6. ESTE RELAŢIA DINTRE COPIL ŞI PĂRINTE O PROBLEMĂ REZOLVATĂ? 
Obiective: 

 să reuşim să-i facem pe părinţi să înţeleagă că ei pot influenţa şi conduce comportamentul 
copilului; 

 părinţii să-şi dezvolte abilităţile de bază care îi ajută să influenţeze în mod efectiv 
comportamentul copilului. 

Desfăşurare: 
 chestionare pentru părinţi şi copii despre realităţile relaţiilor dintre ei; 
 discuţii pentru soluţionarea conflictelor dintre părinţi şi copii. 

Realizări: 
 părinţii au discutat şi au împărtăşit din experienţele personale; 
 au descoperit metode eficiente de influenţare a comportamentelor copiilor, de îmbunătăţire a 

comunicării părinte-copil. 
 

7. CUM, CÂT ŞI CÂND SĂ NE AJUTĂM COPIII? 
Obiective: 

 însuşirea unor reguli şi metode simple de a-şi ajuta copiii în activitatea şcolară; 
 încurajarea părinţilor de a recunoaşte problemele pe care le au cu copiii. 

Desfăşurarea: 
 chestionare legate de comportamentul copiilor în diverse situaţii, atitudinea părinţilor faţă de 

aceste situaţii; 
 aşteptările părinţilor; 
 lucru efectiv cu părinţii. 

 
Realizări: 

 colaborarea eficientă între părinţi, convingerea că pot învăţa unul de la altul; 
 deprinderea unor metode de lucru cu copiii. 

 
8. PĂRINŢI TALENTAŢI, COPII LA FEL!  
Vizită la locul de muncă a unor părinţi 
Obiectiv: 

 prezentarea mai multor meserii. 
Desfăşurare: 

 mobilizarea părinţilor şi copiilor; 
 organizarea unor vizite la locul de muncă al unor părinţi; 
 organizarea unei excursii împreună cu părinţii. 

Realizări: 
 o mai bună colaborare între şcoală, familie şi copii; 
 bucuria părinţilor de a le vorbi copiilor despre locul lor de muncă, despre felul cum se 

câştigă în viaţă lucrurile de care avem nevoie. 
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9. ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR 
Părinţii au înţeles: 
-să ajute cu ce pot în activitatea didactică; 
-să susţină şi să dezvolte motivaţia copilului pentru învăţare; 
-să fie un factor important în educarea copilului; 
-să acorde sprijin şcolii atunci când e nevoie; 
-că sunt aspecte despre copii pe care le pot afla numai de la şcoală; 
-că uneori înţeleg greşit şi judecă superficial unele aspecte şcolare; 
-că din colaborarea gradinita-şcoală-familie ambele părţi au de câştigat. 
 
Educatoarele au înţeles: 
-să colaboreze mai strâns cu familia; 
-să facă primii paşi în această relaţie; 
-că toate problemele se rezolvă cu perseverenţă şi dăruire; 
-că mai sunt multe de făcut în acest domeniu şi că trebuie să încerce permanent să schimbe 
mentalităţile greşite; 
-să nu manifeste o poziţie de superioritate faţă de părinţi şi să îşi asume şi propria responsabilitate 
pentru eşecurile copiilor. 
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„UN START BUN ÎN VIAŢĂ” 

 

Profesori pentru învaţământul preşcolar Vasilica Mihăilă, Nicoleta Ghinoiu  
Grădiniţa Dumbrava Minunată Ploieşti 

 

Curriculum pentru educatie timpurie este aplicat prin implementarea proiectului educaţional 
„Un start bun în viaţă” iniţiat de Asociaţia Centrul „Step by Step” pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Profesională, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, în baza 
Protocolului de Colaborare nr. 123/21.03.2012 

În judeţul Prahova proiectul este reprezentat de Grădiniţa Dumbrava Minunată Ploiesti printr-
o grupă de antepreşcolari integraţi pe coordonatele educaţiei timpurii, grupă unică în judeţ, condusă 
de profesori pentru învăţământul preşcolar – Mihăilă Vasilica şi Ghinoiu Nicoleta – în anul şcolar 
2012 – 2013. 

Principiile care stau la baza acestui tip de curriculum sunt: abordarea holistă a dezvoltării 
copilului; educaţia centrată pe copil şi pe dezvoltare globală în contextul interacţiunii cu mediul, 
natural şi social; adecvarea la particularităţile de vârstă şi individuale; evitarea exprimărilor, 
prejudecăţilor de tip discriminator; incluziune socială: luarea în considerare a nevoilor educaţionale 
speciale ale copilului – saracie, abandon, CES; celebrarea diversităţii; luarea în considerare a 
experienţei culturale şi educaţionale cu care copilul vine din familie şi comunitate; centrarea pe 
nevoile familiilor; valorificarea principiilor autentice învăţării autentice. 

În virtutea respectării acestor principii am încheiat protocoale de parteneriat cu familiile 
copiilor, cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai comunităţii locale, respectiv Primăria 
Municipiului Ploieşti. Cea din urmă susţine  financiar  hrana pentru cinci copii cu probleme sociale 
de sărăcie pentru intreg anul şcolar 2012 – 2013. De asemenea noi, cadrele didactice, am realizat 
proiecte educaţionale pe teme de sănătate, nutriţie şi igienă împreună cu copiii, părinţii şi cadrele 
medicale ale grădiniţei, solicitând părinţilor informaţii despre comportamentul copiilor acasă; am 
derulat proiecte tematice şi activităţi integrate, corelând serviciile de educaţie timpurie – igienă, 
sănătate, nutriţie, educaţie, căutând modalităţi de imlicare a părinţilor, apoi am comunicat acestora 
rezultatele evaluării; pe baza cerinţelor educaţiei timpurii am aplicat programe personalizate pentru 
copiii cu nevoi de incluziune socială, pe langă antepreşcolarii cu proleme de sărăcie, având la clasă 
şi copii cu probleme speciale; ţinând cont de cunoştinţele acunulate la cursul de formare, privind 
faptul că stresul în perioada copilăriei timpurii afectează comportamentul emoţional şi cognitiv am, 
am tratat fiecare copil în acord cu nevoile sale, prin activităţi de joc şi învăţare specifice; fiind 
preocupate de o educaţie de calitate, pe parcursul întregului program desfăşurat am încurajat 
interacţiunea dintre copiii grupei în vederea socializării lor optime.  

  
Domeniile de dezvoltare vizate de curriculum-ul pentru educaţia timpurie sunt: dezvoltarea 

fizică, sănătate şi igiena personală; dezvoltrea socio-emoţională; capacitate şi atitudini de învăţare; 
dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii; dezvoltarea cognitivă şi 
cunoaşterea lumii. 

Situarea copilului în centrul organizării procesului de predare-învăţare atrage după sine 
abordarea integrată a potenţialului copilului şi găsirea acelor intervenţii didactice care să permită 
stimularea performanţei copilului. Crearea unui mediu educaţional adecvat, în vederea stimulării 
continue a învăţării spontane a copilului, relaţionarea permanent cu un adult pregătit să răspundă 
nevoilor de dezvoltare ale copilului şi accesul nemijlocit al copilului la activităţi integrate, punînd 
accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces definesc educaţia timpurie abordată 
integrat. 

 



70

Predictibilitatea programului are un rol esenţial în organizarea mentală a copilului, în crearea 
sentimentului de siguranţă şi securitate şi în aderarea la ordine şi reguli. Activităţile în educaţia 
timpurie se impart în: rutine, tranziţii şi activităţi de învăţare. Experienţele sunt integrate şi 
favorizează explorarea în mod global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere, 
ajutându-i pe copii la stabilirea legăturilor dintre lucruri, situaţii, fenomenene, aşa cum reiese din 
Anexele 1 şi 2 . 
 
 

Bibliografie 

1. Învăţământul preşcolar în mileniul III, 2008, Asociaţia educatoarelor -Dolj, Ed. Reprograph, 
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2. Laborator metodic, 1-2/ 2006, Supliment metodic al Revistei „Învăţământul primar”dedicat 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, Ed. Miniped, 

3. Ghid pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între naştere şi 3 ani, Ministerul 
Educaţiei  Cercetării şi Tineretului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare 
Externă – Proiectul pentru Educaţie Timpurie Incluzivă, din cadrul Programului de 
Incuziune socială cofinanţat de Guvernul României şi Banca Mondială 

4. Activităţi de învăţare pentru copiii foarte mici (de la naştere la 3 ani) – Ghid pentru activităţi 
zilnice, UNICEF - unite for children, Betty Squibb şi Sally I. Dietz, Ediţia a 2-a, Ed. 
Vanemonde, Bucureşti 
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                                                                                                          Anexa 1 

PLANIFICARE - NOIEMBRIE, 2012 

TEMA:  „CINE SUNT/ SUNTEM?” 

PROIECT TEMATIC: „CEEA CE ÎMI ESTE APROAPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCOPERIRE: 
 
Joc de creaţie: „ Casă, căsuţă, 
cine locuieşte aici?” 
Citire de imagini: „Aceasta este 
familia mea” 
Jocuri senzoriale:  
”Ce-ai găsit în coşul bunicii?”, 
„Ce gust au prăjiturile mamei?” 
Joc didactic: „Alege şi 
denumeşte jucării din sala de 
grupă” 

COMUNICAREA: 
 
Discuţii libere: 
„Să vorbim despre mama şi tata!”, 
„Să ascultăm poezii despre familie!”, 
„Întâmplări de acasă”, „ Ne iubim, ne 
respectăm, părinţii ni-i ajutăm” 
Memorizare: „Sala de gupă”, M. 
Tamaş, „Batista”, „Băiatul şi fetiţa” 
Lecturi ale educatoarei: „Maricica”, 
„Sanda la grădiniţă” 
 

MIŞCAREA: 
 
Jocuri imitative:  
„Mama şi fetişa 
spală vasele” 
„Ce face copilul?” 
Jocuri de mişcare: 
„Urc şi cobor 
scările casei mele” 
„Cu sora mai mică 
în parc” 
„Podul mişcător” 
„Frumos şi sănătos 
să creştem” 

CREATIVITATEA: 
 
Audiţii muzicale şi 
cântece:  
„Familia mea” 
Modelaj: „Mărul” 
„Pâine  pentru familia 
mea” 
Decorare: „Batista” 
Mototolire: 
„Mărgele pentru 
mama” 
Dactilopictură: 
„Buline colorate 
pentru eşarfa mamei” 

ÎNŢELEGERA DE 
SINE  ŞI A 
CELORLALŢI: 
 
Acţiuni cu părinţii: 
„Copiii şi părinţii fac 
prăjituri la grădiniţă” 
Joc de rol: 
„De-a fraţii şi surorile” 
 Joc imitativ: 
„Ce face copilul?” 
Observare:  
 „Fetiţa şi Băieţelul” 

TEMA: „Cine sunt/suntem?”, „Ceea ce îmi este 
aproape” 
SUBTEME: „Casa părintească”, ”In casa cu 
jucării”, „Sănătoşi şi fericiţi” 
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SĂPTĂMÂNA:    12 -16.11.2012                                                 SUBTEMA: “CASA PĂRINTEASCĂ”                          
TEMA: “CINE SUNT/SUNTEM”; “CEEA CE ÎMI ESTE APROAPE” 

 

 

 

  

ZIUA ÎNTÂLNIREA 
DE 
DIMIMINEAŢĂ 

RUTINE TRANZIŢII CENTRE DE 
ACTIVITATE 

DOMENII 
EXPERIENTIALE  

ACTIVITĂŢI 
LA 
ALEGERE 

LUNI 
12.11.2012 

Mama şi tata 
sunt alături de 
mine         – 
discuţie liberă 

Deprinderi 
de igienă 

Exerciţii de 
mers 
 
 
 
 

ŞTIINŢA 
 Filmuleţe din 
familie 
ARTĂ 
 Colorăm 
jucăria 

ŞTIINŢE 
Familia mea – 
citim imagini 

JOC DE 
MIŞCARE 
Casă, căsuţă, 
cine locuieşte 
aici? 

MARTI 
13.11.2012 

Chipul părinţilor 
mei dragi 
– discuţie liberă 

 Deprinderi 
de servirea 
mesei 

Câte unul 
pe cărare 
-exerciţii de 
mers 

BIBLIOTECA 
Vorbesc frumos 
despre familia 
mea  -  discuţii 
libere 

LIMBĂ ŞI 
COMUNICARE 
Părinţii mei - 
memorizare 

JOC DE 
ATENŢIE 
Ce-ai primit? 

MIERCURI 
14.11.2012 

Sărut-mâna, 
bunico, 
bunicule! 

Deprinderi 
de servirea 
mesei 

Joc de 
mişcare: 
Mergi ca 
mine! 

JOC DE ROL 
 De-a mama, 
De-a tata 
ŞTIINŢA  
Alege mingea 
roşie 

ŞTIINŢE 
 Alege jucăria 
mare, mică 

JOC 
SENZORIAL 
Ce-ai găsit în 
coşul bunicii? 

JOI 
15.11.2012 

Ne iubim, ne 
respectăm, 
părinţii ni-i 
ajutăm! 

Deprinderi 
de igienă 

Exerciţii de 
mers 

CONSTRUCŢII 
Casa mea 
NISIP ŞI APĂ 
Prăjituri  

ESTETIC ŞI 
CREATIV 
Familia mea -  
cântec 

JOC 
IMITATIV 
Mama şi 
fetiţa spală 
vasele 

VINERI 
16.11.2012 

Mi-e dragă 
familia mea 

Deprinderi 
de igienă 

Trenuleţul 
-exerciţii de 
mers 

ARTA 
 Colorăm jucării 

PSIHOMOTRIC 
Mergem toţi în pas 
vioi 

JOC 
IMITATIV   
Fa ca mine! 
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SĂPTĂMÂNA: 19-23.11.2012                                             SUBTEMA: „ÎN CASA CU JUCĂRII” 
TEMA: “CINE SUNT/SUNTEM”; “CEEA CE ÎMI ESTE APROAPE” 
 

 

 

  

ZIUA ÎNTÂLNIREA 
DE 
DIMIMINEAŢ
Ă 

RUTINE TRANZIŢII CENTRE DE 
ACTIVITATE 

DOMENII 
EXPERIENTIAL
E  

ACTIVITĂŢI 
LA 
ALEGERE 

LUNI 
19.11.2012 

Astăzi mă joc 
cu… 

Formare 
de 
deprinderi 

EXERCIŢII 
DE MERS         
Unul după 
altul 

BIBLIOTECĂ     
Aşa da, aşa nu 
– citire de 
imagini 

ŞTIINŢE 
Joc didactic – 
Spune ce vezi 

JOC 
IMITATIV 
Ce face 
copilul? 

MARTI 
20.11.2012 

Astăzi mă joc 
cu… 

Curat şi 
sănătos  -
formare de 
deprinderi 

JOC 
DISTRACTI
V Trenuleţul 

JOC DE 
MASĂ             
Cu ce mă 
îmbrac? 

LIMBĂ ŞI 
COMUNICARE  
Lectura 
educatoarei – 
Sanda la grădiniţă 

JOC DE 
MIŞCARE 
Podul 
mişcător 

MIERCUR
I 
21.11.2012 

Împreună în sala 
de grupă 

Deprinderi 
de ordine - 
Ne 
strângem 
jucăriile 
singuri 

JOC DE 
MIŞCARE 
Piticii voinicii 

CONSTRUCŢI
I              Casa 
mea 
 
NISIP ŞI APĂ     
Forme pe nisip 

ŞTIINŢE 
Alege şi 
denumeşte jucării 
din sala de grupă 

 JOC DE 
IMAGINAŢI
E 
Ce poţi face 
cu.. 

JOI 
22.11.2013
2 

Ce jucărie 
preferi 

Deprinderi 
de ordine 

EXERCIŢII 
DE MERS         
Noi suntem 
piticii 

ARTĂ                  
Ne jucăm cu 
acuarele 

OM ŞI 
SOCIETATE 
Aplicaţie - 
Mingea 

JOC 
LINIŞTITOR 
Plimbă jucăria 

VINERI 
23.11.2012 

Ne jucăm 
împreună 

Deprinderi 
de 
comportar
e civilizată 

EXERCIŢII 
DE MERS 

JOC DE ROL      
La magazinul 
de jucării 

PSIHO-MOTRIC 
Joc – Câte unul pe 
cărare 

AUDIŢIE 
MUZICALĂ 
Bună 
dimineaţa, 
dragă 
grădiniţă 
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SĂPTĂMÂNA: 26-30.11.2012                                           SUBTEMA:”SĂNĂTOŞI ŞI FRICIŢI”                       
TEMA:”CINE SUNT/SUNTEM?” “CEEA CE-MI ESTE APROAPE” 

 

 

 

ZIUA ÎNTÂLNIREA 
DE 
DIMIMINEAŢĂ 

RUTINE TRANZIŢII CENTRE DE 
ACTIVITATE 

DOMENII 
EXPERIENTIALE  

ACTIVITĂŢI 
LA 
ALEGERE 

LUNI 
26.11.2012 

Un băiat şi o 
fetiţă au sosit la 
grădiniţă 

Deprinderi 
de igienă – 
Fac 
gimnastică 
şi mă 
înviorez 

Un, doi, un, 
doi, faceţi 
toţi la fel ca 
noi 

ŞTIINŢA 
Ce-ar fi dacă 
n-am avea 
ochi, urechi… 

ŞTIINE 
Fetiţa şi băieţelul - 
observare 

JOC 
DISTRACTIV 
Ne jucăm cu 
păpuşa 

MARTI 
27.11.2012 

Bună dimineaţa, 
dragă grădiniţă 

Huţa, huţa, 
periuţa se dă 
huţa 

Braţele să 
ridicăm, 
mâinile să 
fluturăm 

JOC DE ROL 
Cu păpuşa la 
doctor 

LIMBĂ ŞI 
COMUNICARE 
Batista - 
memorizare 

CONSTRUIM 
Temă la 
alegere 

MIERCURI 
28.11.2012 

Ce ne spune 
doctorul? 

Cu săpun 
mă spăl şi 
cu apă rece 

Bat din 
palme clap, 
clap, clap! 

JOC DE 
MASĂ 
Sortăm 
obiecte de uz 
personal 

ŞTIINŢE 
Spune ce jucărie a 
ascuns iepuraşul 

JOC 
DISTRACTIV 
Scrisorica 

JOI 
29.11.2012 

Sunt prieten cu 
doctorul 

Pisicel a 
spus: “Eu 
vreau lapte 
dulce să mai 
beau!”  -
alimentaţie 
sănătosă 

Bat din 
picioare 
trap, trap, 
trap! 

BIBLIOTECA 
Băiatul şi 
fetiţa 

ESTETIC ŞI 
CREATIV 
Mere - modelaj 

JOC DE 
MIŞCARE 
Frumoşi şi 
sănătoşi să 
creştem 

VINERI 
30.11.2012 

Fetiţa, băiatul 
mamei 

Ce voios 
eşti când 
faci baie şi 
curat eşti ca 
un crin 

Exerciţii de 
mers -  Ca 
soldaţii       

NISIP ŞI APĂ 
Fac urme pe 
nisip cu 
palmele 

OM ŞI 
SOCIETATE 
Vreau să fiu curat 
– discuţii libere 

GIMCATICĂ 
Facem sport 
încă de mici 
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TEHNOLOGIE PENTRU EDUCAŢIE 
 
 

  Profesor pentru învăţământul preşcolar Ana-Maria Filip  
Grădiniţa cu P.P. „Dumbrava Minunată” Giurgiu 

 
 

„Tehnologia” – un must have al educaţiei, sau o resursă necesară? 
Noua generaţie aproape ca a uitat de vechile pixuri, scrisori sau chiar caiete. Până şi viaţa lor 

socială depinde de tehnologie. Eşti „tehnologizat”, trăieşti, în caz contrar, eşti marginalizat. 
Dar privind mai atent la toate neajunsurile ce le aduce noul val social ce abundă în tehnologii 

care mai de care mai avansate, putem distinge valenţe educaţionale, firave acum, ale folosirii unor  
instrumente actuale prin care informaţia capătă o formă mult mai plăcută şi accesibilă copiilor.  

Acest lucru să fie posibil în cadrul educaţiei timpurii, de ce nu? Gândind logic unde oare ar 
putea aceste noi tehnologii informaţionale să fie mai bine utilizate decât la preşcolari, unde 
predomină gândirea concret intuitivă şi unde informaţia vine pe toate căile şi este absorbită  ca un 
burete. 

De la vechile şi greoaiele CD Playere, la  smartphoneurile micuţe dar foarte deştepte, de la 
vechile proiectoare mari,care se incingeau prea repede, la noile smartTVuri, de la vechile carţi la 
noile ebukuri, de la imaginile îngălbenite la imaginile colorate digitale, de la CDuri cu capacitate 
mică la minicarduri de memorie sau stikuri cu capacitate foarte mare, de la calculatoare mari la 
tablete performante, s-au făcut progrese uriaşe care uşurează accesul la informaţie. Spre exemplu o 
simplă activitate de transmitere de informaţii se poate realiza utilizând rapid un fond muzical de pe 
un telefon cu o pereche de boxe, o prezentare power point folosita în captarea atenţiei sau 
reactualizarea cunoştinţelor, sau un soft educaţional care i-ar provoca pe copii să lucreze efectiv cu 
multe cunoştinţe. 

Aşadar iată cum noile tehnologii se pot introduce în toate etapele unei activităţi. Ba mai mult 
poate scuti cadrul didactic de un efort financiar destul de mare şi în acelaş timp poate asigura 
informaţie de calitate prezentată într-o formă atractivă.  

Cu toate astea în special la preşcolari, este importantă manipularea suportului didactic care 
îmbinat cu noile mijloace didactice asigură reuşita demersului educaţional. 

Nu de mult, am reuşit să achiziţionăm  pentru grupa noastră de program prelungit un monitor 
destul de mare cât să se poată viziona la el imagini de bună calitate din orice colţ al sălii de grupă. 
L-am montat la o unitate PC destul de veche dar care face suficient de bine ceea ce avem noi 
nevoie, ba i-am mai adăugat un CD writer şi un adaptor wireless. Din acel moment calitatea actului 
educaţional s-a schimbat radical. Beneficiile sunt multiple atât pentru noi cadrele didactice cât şi 
pentru preşcolari. Avem o mare varietate de materiale didactice gratuit, avem acces la informaţie 
prin intermediul internetului, şi nu în ultimul rând, micuţii noştrii sunt interesaţi de acest nou 
domeniu. Activităţile au devenit mai atractive, mai dinamice şi implicit mai bune.  

Am hotărât să încercăm o abordare diferită a predării şi le-am oferit câtorva dintre ei 
posibilitatea să desfăşoare activităţi susţinute de calculator în cadrul activităţilor pe centre de 
interes. Am rămas uimite de posibilitatea lor de a se organiza pe grupe, de a stabili o ordine în 
echipă, de a răspunde sarcinilor în mod concret şi corect.  

Rezultatele obţinute după o perioadă au fost impresionante. Cei care au lucrat cu calculatorul 
ştiau: să mânuiască mouseul, să deschidă şi închidă ferestre, să pornescă calculatorul, să pornescă 
un CD, să realizeze sarcini dificile, pe lângă acumularea de cunoştinţe noi şi exersarea celor deja 
dobândite. Multe dintre aceste cunoştinţe le-au dobândit singuri fără nici un fel de sprijin, doar prin 
descoperire, altele au avut nevoie de iniţiere. Au folosit un soft educaţional prin care puteau învăţa 
într-un mod atractiv literele de mână, de tipar, mici şi mari.   
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Într-un timp scurt progresele lor au fost foare mari comparativ cu preşcolarii care nu au lucrat 
în acest mod. Nu numai că recunosc literele cu care au lucrat, dar folosesc cunoştinţele în mod 
concret în joaca lor sau în alte activităţi transdisciplinare. Un alt aspect pro calculator este interesul 
de care dau dovadă cerând în mod constant să lucreze cu soft educaţional.   

Am decis în urma celor observate să introducem cât mai multe softuri educaţionale în prcesul 
educaţional, ţinând cont desigur de timpul petrecut în faţa calculatorului şi de beneficiile pe care le 
avem.  

Este ştiut faptul că prea mult timp petrecut la calculator dăunează, însă cu puţin  control din 
partea adulţilor, cu suport informatic bun, şi realizând sarcini în echipă, calculatorul aduce foarte 
multe beneficii. 

Am constatat nevoia de a ne alinia la tendinţele societăţii încă de la ciclul preşcolar, unde 
jocul, care este principala activitate de învăţare, poate îmbrăca diverse forme, de ce nu jocul pe 
calculator? 

Pe lângă faptul că ne scuteşte de multe materiale didactice scumpe, asigură nevoile copiilor de 
a se alinia societăţii. 

În România, în mediile rurale şi nu numai, încă suntem pionieri la acest aspect, dar judecând 
după ce dinamică au luat lucrurile poate ajungem la un stadiu acceptabil faţă de ţările occidentale 
unde copiii beneficiază de laptop individual şi unde tablele interactive sunt deja un fapt obişnuit 
fără de care nu concep procesul educaţional.  

Dacă nu se înţelege importanţa investirii în educaţie, vom fi un popor condamnat la ignoranţă. 
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CARACTERISTICI ALE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Educatoare Areta Gabriela Sofron 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 „Scufiţa Roşie” 

Vatra Dornei, Suceava

Învăţarea prin cooperare, colaborare, învăţarea în grup, învăţare cooperativă, sunt sintagme 
care desemnează o situaţie de învăţare în care copiii lucrează împreună pentru a-şi îmbunătăţi 
performanţele proprii, dar şi pentru a contribui la îmbunătăţirea performanţelor celorlalţi membrii ai 
grupului, evaluarea şi recompensarea făcându-se pe baza performanţelor acestuia.

Se poate vorbi de învăţare prin cooperare dacă succesele, performanţele grupului se regăsesc 
în succesele, performanţele fiecărui membru al grupului, iar succesele, performanţele fiecăruia din 
grup le regăsim în succesele, performanţele grupului.

Cooperarea (conlucrarea, munca alături de cineva) presupune colaborare (participarea activă 
la realizarea unei acţiuni, bazată pe schimbul de propuneri, de idei). Cu toate că cele două noţiuni 
sunt sinonime, literatura de specialitate face diferenţă între învăţarea cooperativă şi învăţarea 
colaborativă.

Învătare prin cooperare este o metodă didactică fundamentată pe organizarea copiilor în 
grupuri mici pentru a lucra împreună, astfel încât fiecare membru al grupului să-si imbunatăţească 
performanţele proprii si să contribuie la sporirea performanţelor celorlalţi membri ai grupului.

În învăţarea cooperativă copiii învaţă prin interactiune cu ceilalţi, nu unii alături de ceilalţi, 
fiind orientaţi spre asigurarea dimensiunii sociale a învăţării prin dezvoltarea deprinderilor de 
comunicare interpersonală, a competenţelor şi a comportamentelor sociale.

Premisa învăţării prin cooperare este aceea conform căreia subiecţii care lucrează în echipă 
sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în 
acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual.

Învăţarea prin cooperare nu este echivalentă cu învaţarea in grup. Activitatea de învăţare în 
grup poate avea loc fără ca ea să fie una cooperativă. De asemenea învăţarea prin cooperare are 
conţinut şi instrumentar specific, ceea ce crează premisele utilizării ei alături de celelalte metode în 
proiectarea didactică.

Învăţarea prin cooperare determină dezvoltarea inteligenţei interpersonale, prin acţiuni de 
autoconştientizare în cadrul grupurilor mici. Ea solicită toleranţă faţă de modurile diferite de 
gândire şi simţire valorizând nevoia copiilor de a lucra împreună, într-un climat prietenos, de 
susţinere reciprocă.

Lucrul în grup acoperă neajunsurile învăţării individualizate, acordând o importanţă deosebită 
dimensiunii sociale şi provocând efecte semnificative asupra personalităţii copiilor. Prezenţa 
partenerilor de interacţiune constituie un stimulent intelectual şi un declanşator al schimbului de 
informaţii

Cooperarea determină creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, diminuarea 
anxietăţii pe care mulţi copii o resimt în contactul cu instituţia educativă, contribuind în acelaşi timp 
la intensificarea atitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice.

Învăţarea prin cooperare, realizându-se printr-o paletă bogată de activităţi, oferă copiilor o 
învăţare activă, un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare, punând accent 
deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces.

Iată câteva aspecte care fac ca învăţarea prin cooperare să fie o metodă didactică activă 
(M. Bocoş, Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, 2002, p. 212-213):

- Învăţarea prin cooperare presupune interacţiuni verbale şi socio-afective nemijlocite între 
copii. Cooperând copiii îşi dezvoltă o serie de competenţe cum ar fi: capacitatea de comunicare, de 
a construi un punct de vedere, de a asculta opinia celorlalţi, de a lua în considerare punctul de 
vedere al interlocutorului, de a argumenta, de a înţelege compexitatea situaţiei, ş.a.
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- Reflecţia şi gândirea colectivă impuse de învăţarea prin cooperare fac ca fiecare grup să 
trăiască propriul său ritm reflexiv şi de învăţare, propriul tempo.

- Preşcolarii învaţă nu unii de la alţii, ci unii în relaţie cu alţii şi împreună cu alţii. Cooperând 
ei exersează în a reflecta împreună, aprofundând în mod colectiv o problemă dificil de rezolvat. 
Interacţiunile si confruntările dintre membrii grupului permit informatiei să circule în interiorul 
grupului şi să fie ulterior transmisă de către grup.

- Învăţarea prin cooperare încurajează la copii o atitudine deschisă, activă, bazată pe iniţiative 
personale, pe imaginaţia lor, precum şi pe abilităţile lor de a face faţă cu succes situaţiilor complexe 
cu care se confruntă.

- Favorizează angajarea intensă a copiilor în rezolvarea sarcinilor şi în învăţare şi sporirea 
semnificativă a eforturilor pe care ei le depun în acest sens.

- În cadrul dezbaterilor colective, copilul gândeşte prin sine însuşi, îsi poate etala liber 
reflecţiile, interogaţiile, criticile şi poate propune soluţii provizorii, cărora urmează să le verifice 
pertinenţa. Putem vorbi de o responsabilitate colectivă dar şi individuală, fiecare copil construindu-
şi autonomia necesară învăţării.

- Învăţarea prin cooperare, ca metoda didactică activă, favorizează schimburile intelectuale şi 
verbale şi mizează pe o logică a învăţării care ţine cont de opiniile copiilor. Aceste opinii sunt 
confruntate între ele, sunt confruntate cu conţinuturile, textele date şi cu cadrul didactic.

Există două pericole privind schimbul de opinii, care trebuie îndepărtate:
- existenţa unui simplu schimb de opinii fără a fi însoţit de acţiuni de căutare şi de cercetare;
- arta de a-l învinge pe celălalt cu ajutorul cuvântului, fără să se ţină cont de adevăr;
Învăţarea prin cooperare ca metodă didactică activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi 

responsabilitatea. Cadrul necesar învăţării prin cooperare trebuie să fie stimulativ, bazat pe 
încredere şi respect între educator şi educat precum şi între educat-educat.

Mărimea grupului este un factor important care influenţează frecvenţa comunicării. În 
grupurile mici frecvenţa actelor de comunicare creşte, iar în grupurile numeroase, frecvenţa 
comunicării scade.

Există mai multe metode de structurare cooperativă a grupei de preşcolari. Aceste configuraţii 
rezolvă în mare parte problemele ce pot apărea din cauza diferenţelor individuale, a stilurilor de 
învăţare şi a provenienţei sociale. Ele sunt grupuri structurate în aşa fel încât interacţiunea 
membrilor să faciliteze învăţarea fiecăruia.

În organizarea activităţii copiilor pe grupuri mici, educatoarea trebuie să ţină cont de 
următoarele aspecte: nivelul de pregătire al copiilor să fie apropiat, nivelul de informaţii să fie 
aproximativ egal pentru fiecare grup, asigurarea unei omogenităţi relative privind particularităţile de 
vârstă şi individuale, capacităţile de învăţare.

Educatoarea trebuie să aibă în vedere şi faptul că unii copii au tendinţa de a atribui toată 
responsabilitatea grupului asupra unui singur membru, pe care îl consideră mai bun. În acest sens ea 
trebuie să-i facă pe copii să conştientizeze că sarcina grupului este una comună, iar pentru a fi 
realizată, fiecare copil are o sarcină individuală, pentru care îşi asumă responsabilitatea.

În cadrul grupului de lucru, fiecare copil şi cadru didactic aduce cu sine cunoştinţe, interese şi 
experienţe, precum şi trăsături de personalitate proprii (temperamentale, atitudinale, caracteriale), 
aspect ce diversifică activitatea.

Este foarte important şi necesar ca educatoarea să ajute copilul să se simtă important şi 
respectat, tratat cu seriozitate, simpatie în cadrul grupului din care face parte. El va învăţa mult mai 
uşor regulile grupului dacă va simţi că aparţine acestuia, că este dorit, că aici poate experimenta fără 
a fi ridiculizat. Doar în aceste condiţii relaţia cu grupul va fi una pozitivă, copilul îşi va menţine un 
echilibru stabil cu sine însuşi şi cu mediul social şi ambiental.

Învăţarea cooperartivă cere ca educatoarea să structureze grupul cu mare atenţie, astfel încât 
copiii să creadă că ei se scufundă sau înoată împreună, că îi ajută şi încurajează pe alţii să reuşească, 
că sunt responsabili pentru îndeplinirea părţii de muncă ce le revine, că trebuie să-şi însuşească 
aptitudini de a relaţiona şi de a fi un membru efectiv în cadrul grupului, că ar trebui să discute 
modul de funcţionare a grupului, ca şi cum ar putea fi îmbunătăţită performanţa acestuia.
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Grupurile sunt utile pentru a genera într-un interval scurt de timp, un mare număr de idei şi 
pentru a facilita înţelegerea unor concepte abstracte, prin discuţii referitoare la informaţia primită şi 
la experienţa personală.

În grădiniţă, metoda învăţării prin cooperare se poate realiza în cadrul activităţilor de 
dezvoltare personală (ADP), a jocurilor şi activităţilor didactice alese (ALA), cât şi în cadrul 
activităţilor pe domenii experenţiale (ADE).

Metoda învăţării în grupuri mici se poate realiza pe întreg parcursul activităţii sau în anumite 
etape ale acesteia, atunci când sarcinile de învăţare pot fi realizate prin cooperare. Sarcinile de 
învăţare pot fi unitare pentru întregul grup sau diferenţiate pentru membrii acestuia.

În învăţământul preşcolar, de cele mai multe ori, învăţarea prin cooperare la nivelul copil-
copil se realizează prin joc, amprentând puternic comportamentul acestora. Dacă un preşcolar 
observă că un coleg de echipă se preocupă conştiincios de rezolvarea corectă a sarcinilor, obţinând 
rezultate bune, el îşi va asimila comportamentul, cu atât mai mult cu cât comportamentul respectiv 
este remarcat şi întărit de educatoare sau de grup.  

Strategia învăţării prin cooperare obligă educatorul la îndeplinirea unui dublu rol, acela de 
organizator al situaţiilor de învăţare, al experienţelor de învăţare şi al mediului de învăţare în grupa 
de copii şi, în acelaşi timp, de coparticipant, alături de copil, la activităţile pe care le propune.

În organizarea unei activităţi didactice bazată pe învăţare cooperativă, educatoarea trebuie să  
comunice cu claritate sarcinile de lucru, determinând înţelegerea şi asumarea lor de către copii, să 
asigure condiţii de lucru echitabile pentru toate grupurile de copii, să asigure liniştea pentru ca toţi 
copiii să poată lucra cu randament maxim, să utilizeze un ton potrivit momentului, să asigure 
participarea tuturor copiilor la activităţile comune grupului. 

Metoda învăţării prin cooperare poate fi la îndemâna fiecărui cadru didactic, cu condiţia ca, 
încă din etapa de proiectare a activităţilor, educatoarea să vizeze tematici adecvate şi să pună la 
dispoziţia copiilor materiale corespunzătoare.
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IMPORTANŢA LECTURII ÎN FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA 
PRESONALITĂŢII COPILULUI 

 
Prof. înv. primar Marian Gina-Mariana 
Școala Gimnazială „Gh. Lazăr” Zalău 

 
 

 
„O carte bună de citit la vârstă fragedă,este,poate, una din împrejurările cele mai 

hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât 
unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil”. (I.L. Caragiale). 

          
                                                             
 

De altfel, cartea este o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca 
alţii să le poată folosi în voie. Dar,  din  păcate, lectura are acum rivali redutabili, care amăgesc cel 
mai mult pe cei  mici. Televizorul, calculatorul, internetul, au devenit repere pereche pentru fiecare 
generaţie din ultimii ani. Lectura a devenit fragilă şi din cauza concurenţei neloiale cu acestea, şi  
cartea este cea care suportă consecinţele. Lectura are un rol important în dezvoltarea şi formarea 
personalităţii și este evident că, deprinderea lecturii rămâne o bază solidă pentru toată viaţa. 

În lipsa îndrumării părinţilor, educatorilor, profesorilor, foarte mulţi şcolari nu simt nevoia de 
a citi. Numai o lectură îndrumată poate să dezvolte un interes continuu. Acest fapt generează 
interesul de a citi din plăcere, de a pătrunde în lumea misterioasă a cărţii. 

Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 
deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 
Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi 
familie. 

 
Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică: 
 aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre 

realitate; 
 aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi 

estetice; 
 aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea 

deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare 
corectă şi expresivă. 

 
Criterii generale în selectarea şi indicarea titlurilor pentru lectură: 
 
Titlurile lecturilor vor fi indicate copiilor în funcţie de următoarele criterii: 
 gradul dezvoltării psihice a elevilor: gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, sentimente etice şi 

estetice; 
 sfera de interese şi preocupări ale elevilor; 
 posibilităţile de înţelegere a mesajului conţinut în opera literară; 
 calităţile educative şi estetice ale cărţii indicate; 
 calităţile stilului - simplitate, naturaleţe, proprietate - să permită elevului o înţelegere uşoară 

a mesajului lecturii. 
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Stimularea interesului pentru lectură 
 

Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin valorile pe care le 
transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 

Există factori care determină lectura copiilor: particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele 
lor, climatul familial, factori care pot transforma lectura într-o necesitate, „o foame de carte”, o 
delectare sau nu. Ca gen de lectură putem alege orice, începând de la poezie şi încheind cu romanul.  

Fie în biblioteci sau în alte locuri lectura este totuşi o experienţă unică, interesantă şi 
captivantă. 

Lecturarea cărţilor, a manualelor, a însemnat întotdeauna informare, instruire şi educaţie, în 
sensul cel mai larg. Ea dă consistenţă şi sens existenţei însăşi. Ea este o modalitate de a educa, 
instrui şi a contribui la formarea valorilor morale a cititorului.     

Lectura oferă cititorului frumuseţile neimaginabile ale poveştilor, povestirilor şi a altor texte, 
unde imaginaţia şi fantezia zboară, trăind împreună cu eroii şi personajele bucurii, dezamăgiri sau 
speranţe. 

Lectura este magia atrăgătoare în timpul liber, descoperiri despre călătoriile oamenilor, 
biografiile oamenilor celebri, a ştiinţei şi tehnicii. Lectura nu cere prea mult de la cititor, decât 
atenţie şi dăruire. În acest mod ea are rolul de a forma şi educa tânăra generaţie. Ea este un mijloc 
de obţinere a informaţiei, păstrarea capacităţii de a gândi, judeca, de a căuta soluţii în rezolvarea 
unei probleme. Ea este şi o motivaţie umană, o necesitate zilnică de a cunoaşte, de informare. 

Atunci când eşti în lumea minunată a lecturii eşti cu mult mai fericit sufleteşte, cu mult mai 
bogat şi mulţumit. A lectura nu este numai o activitate, o obligaţie dar şi o comunicare cu tine 
însuşi. 

Rămâne deci, obligaţia părinţilor, dar mai ales a grădiniţei şi a şcolii de a repune cartea în 
drepturi.  

Se înţelege că gustul pentru lectură se formează mai timpuriu, poate din primele luni de viaţă, 
iar consecvenţa cu care aceasta se face, duce, mai târziu la aprecierea lecturilor, poveştilor, 
basmelor…,la dezvoltarea psihică a copilului, a vocabularului şi nu în ultimul rând la formarea 
sentimentelor morale ale individului. Lectura are ca scop să dezvolte gustul copiilor pentru citit, să-i 
facă să iubească cartea, să le satisfacă interesul pentru a cunoaşte  viaţa animalelor, a oamenilor şi 
faptele lor. 

După cum am mai precizat, lectura este importantă încă din primii ani din viaţă, atunci când 
părintele îşi face timp pentru a citi o poveste înainte de culcare, astfel nu numai că petrece câteva 
clipe plăcute cu copilul său, dar şi  faptul că, pentru câteva momente intră şi el în lumea fascinantă a 
basmelor retrăindu-şi copilăria, iar emoţia transmisă este cu atât mai mare cu cât şi el, la rândul său 
a audiat poveşti mai demult.  

Ajungând la grădiniţă, copiii sunt tentaţi de cărţile viu colorate, mai ales cele cu animale pe 
care le răsfoiesc, bucurându-se de ele. Mai târziu, atunci când pentru ei noţiunea de carte este bine 
definită, încep să ,, citească,, imaginile, verbalizând, iar dacă acest lucru le este stimulat, vor ajunge 
ca ei să preţuiască ceea ce au în mână.Vizitele la bibliotecă sunt necesare atunci când copilul poate 
asimila cunoştinţe pe măsură, făcându-l să-şi dea seama de preferinţele lui pentru cărţi. 

Aşa cum spunea şi Mircea Eliade ,,Toţi cei care au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte 
inşi mai buni decât alţii, care nu o fac, mai puternici, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile 
trec mai repede”. 
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Metode și modalități de stimularea a lecturii la școlarul mic 
 
Dramatizarea - copiii intră mai uşor în „pielea” personajelor, din basmele, poveştile cunoscute 

astfel, făcând mai repede diferenţa între fapte bune și fapte rele. 
 
Jocurile didactice - prin jocuri ca:  
- „Recunoaşte povestea”; 
- „Unde ai întâlnit personajul”; 
- „Continuă povestea”; 
- „Cartonaşe amestecate” (jetoane cu personaje din diferite poveşti care trebuie grupate 

corespunzător după povestea de care aparţin). 
 

Povestirea  învăţătoarei - folosind mimica şi gestica, precum şi harul lor actoricesc, îi fac pe 
copii să fie atenţi, să se concentreze şi să poată redea întocmai ideile poveştii. 

Vor conştientiza faptul că binele învinge întotdeauna, că cei buni sunt lăudaţi şi au prieteni, 
iar cei care fac fapte rele sunt pedepsiţi şi ajung să fie respinşi de cei din jur. 

Prietenii cărţilor - se  realizează un afiş pentru părinţi, unde se recomandă cărţi, respectându-
se nivelul de vârstă al copiilor,  pe care le-ar putea citi acasă împreună cu copiii lor. 

Ziua  părinţilor se desfăşoară o dată pe lună, iar atunci părinţii petrec momente plăcute alături 
de copilul lor. Pe rând, unul dintre părinţi citeşte o poveste sau un basm tuturor. Astfel,  şi ei îi ajută 
pe copii să pătrundă în lumea basmelor, implicându-se şi retrăind pentru o clipă copilăria. 

 
Brainstormingul - în traducere directă ,,furtună în creier”, sau „asalt de idei” este o metodă 

care se foloseşte  pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor 
probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această metodă se utilizează frecvent în lecţiile de 
comunicare în limba română,  pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile 
creatoare. Cu rezultate bune se foloseşte brainstormingul în cadrul povestirilor create după un 
tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

 
Explozia stelară 
Este o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează 

pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Prin folosirea acestei metode, se 
urmărește dezvoltarea potenţialului creativ al şcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de 
întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative 
pe baza conţinutului unor imagini şi, nu în ultimul rând, rezolvarea problemelor prin găsirea 
răspunsurilor la întrebările adresate. 

Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile:  învăţătorul recită unul - două versuri dintr-o 
poezie, iar elevii continuă. 

Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti  constituie un alt important mijloc de îndrumare 
al lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură, elevii pot face 
comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate. 

 
 
Finalitățile lecturii la școlarul mic 
 formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură; 
 lărgirea ariei de informaţie a elevilor; 
 creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general; 
 cunoașterea, îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă; 
 cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice; 
 cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale; 
 definirea şi aprecierea valorilor morale; 
 formarea discernământului etic; 



83

 dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice; 
 îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare; 
 stimularea capacităţii creative; 
 formarea idealurilor etice şi estetice; 
 dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare; 
 lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile ca 

anticipare a lumii viitorului. 
 
Desigur, sunt multe de adăugat în ceea ce priveşte lectura, ca mijloc de educare a şcolarilor, 

dar aş concluziona faptul că, noi, învăţătorii, avem dificila misiune de a-l apropia pe copil de carte, 
de a-l convinge cã  cartea nu trebuie înlocuită cu nici o altă  formă sau mijloc de informare, 
indiferent de evoluţia societăţii, de cuceririle ştiinţifice. 

Făcând referire la educaţia copiilor, învăţatul Democrit afirma că „acesta este un lucru 
gingaş. Când duce la rezultate bune, ea n-a fost decât luptă şi grijă; când nu reuşeşte, durerea nu 
mai cunoaşte margini”. 
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FIŞĂ DE LUCRU 
 
 
Recunoaşte personajul! 
Spune în ce poveşti ai întâlnit aceste personaje! 
Povesteşte ce făcea Scufiţa roşie! 
Colorează personajul îndrăgit! 
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POVESTEA MĂRULUI BUCLUCAŞ 
 
Numeşte personajul din poveste, care vede fructul în copac. 
Colorează cu negru personajul care desprinde fructul din copac. 
Ce personaj lipseşte din imagine? 
Hai la teatru ! - dramatizare. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



85

 
Încercuiește personajele din povestea ,,Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” ! 
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CUM ÎNVAȚĂ ELEVII ȘI CUM SPRIJINĂ PROFESORUL  
ÎNVĂȚAREA ELEVILOR? 

                                                                                              
                                                                             Profesor Eugenia Pîrvulescu, 

                                                                             Școala Gimnazială nr. 1, Popești 
                                                                             Oraș Mihăilești, Județul Giurgiu 

 
Prin aceste intrebari ne introducem in problematica componentelor stilului muncii 

intelectuale, al normelor (regulilor practice) pe care elevul sa le respecte in efectuarea invataturii 
In efectuarea activitatii de invatare, elevii pot proceda astfel: 
- afecteaza invatarii un timp bine definit de la care se abat doar in cazuri exceptionale; 
- ora inceprii pregatirii temelor este aceeasi in fiecare zi,dar timpul afectat depinde de volumul 

sarcinilor de invatare si dificultatea lor; 
- intoteauna afecteaza (invata) temele intr-o anumita ordine-incepe cu cele mijlocii ca 

dificultate, continua cu cele grele, complexe, dupa care trece la cele usoare; 
- incep pregatirea temelor predate in aceeasi zi si numai dupa aceea trec la efectuarea temelor 

pentru ziua urmatoare procedind intai la efectuarea celor scrise si dupa aceea la pregatirea celorlalte 
(oral sau practice); 

- citesc o data tema predata, insista asupra partilor mai dificile, confrunta notitele din clasa cu 
textul din manual, se documenteaza asupra notiunilor neclare, dupa care recitesc din nou tema si o 
repeata pana o reproduce corect; 

- invata prin limbaj interior esalonandu-si sarcinile in timp, cu mici pauze de relaxare. 
Contrar acestui stil de invatare,se prezita un altul prin care elevul: 
- se apuca de invatat in functie de imprejurari, spontan; 
- efectueaza temele fara o respecatere a dozarii eforturilor; 
- intotdeauna se pregateste dupa orarul zilei urmatoare si independent de cele invatate in ziua 

respective; 
- nu reproduce in prealabil cunostintele anterioare necesare in intelegerea noilor cunostinte,ci 

incepe pur si simplu memorarea temelor pentru a doua zi; 
- invata cu glas tare, pe de rost etc. 
In concluzie stilul muncii intelectuale este compus din: 
 igiena muncii intelectuale (somn, odihna, alimentatie); 
 organizarea acestei munci (locul de munca si folosirea timpului pentru invatat); 
 metodologa muncii intelectuale (modalitati de invatare folosirea manualului scolar,luarea 

notitelor si combinarea lor de lectura suplimentarea, efectuarea temelor) 
 In acet stil se intalnesc, intr-o continua evolutie, capacitatea de invatare a elevului cu 

atitudinea sa fata de pregatirea scolara „Profesorii te pot sprijinii, spune pe buna dreptate DEREK, 
R. (88, p. 14), iti pot stimula eforturile, insa raspunderea invatari iti apartine…”. Pentru sprijinirea 
elevilor de catre profesor la invatatura si inlaturarea insuccesului scolar, unele cercetari (BUZAS, 
1976; KISS, 1977; BABANSKI, 1979 si altii) pun in evidenta anumite linii de conduita, in ideea 
unei modelari a curbei capacitatii de invatare a elevilor, a ocrotirii ei, al carei efect sa fie mentinerea 
unei stari de sanatate din punct de vedere fiziologic, afectiv si moral care sa permita indeplinirea cu 
randament maxim a activitatilor scolare, contracararea oboselii (tulburare care reduce puterea 
functionala a organismului) sub diversele ei forme: 

 starea psihomatica (paloarea fetii,cearcane in jurul ochilor); 
 tulburari digestive (greturi, varsaturi, scaderea poftei de mancare, scaderea de greutate); 
 tulburari cardiovasculare (extrasistole, ameteli, hipertensiune arteriala); 
 insomnie (dimineata elevul se trezeste oboist); 
 modificari neuropsihice (tristete, delasare superficialitate, stari de neliniste, scaderea puterii 

de concentrare, senzatie de “gol”, de neretinere a informatiilor); 
 scaderea rezistentei fata de imbolnaviri (gripa, hepatita); 
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Succint, sprijinul profesolralului privind „invatarea invatarii” de catre elevi, se concretizeaza 
in urmatoarele: 

1. Organizarea temeinica a predarii: 
(a) notiunile sunt prezentate de catre profesor sistematic, sunt fixate si intarite; 
(b) profesorul creeaza „ocazii” si afecteaza timp aplicarii de catre elevi a cunostintelor 

asimilate, incurajeaza cautarea rezolvarilor si interpretarilor independente,pentru ca 
elevii sa invete modul de argumentare si sa-si aprecieze performantele; 

(c) nu admite verbalismul, reproducerile textuale, fara sens. 
2. Sprijin in planificarea activitatii de invatare: 

(a) planificarea recapitularilor si executarea unui minim de exercitii pentru inlaturarea 
lacunelor; 

(b) algoritmizarea activitatii de invatare sub aspectul analizei si al inlaturarii greselilor 
tipice; 

(c) indica elevilor mijloacele cu ajutorul carora  poate fi usurata intelegerea si 
memorarea cunostintelor si le precizeaza ordinea in care trebuie sa efectueze, in scris 
si oral temele pentru acasa. 

3. Instructiuni suplimentare pe parcursul activitatii de invatare: 
(a) indrumari informative (fise de consultatie, literatura suplimentara); 
(b) ilustratii (material intuitive, aparatura). 

4. Stimularea activitatii de inatare: 
(a) lauda; 
(b) crearea unor situatii de scucces; 
(c) sanctiunea (prin apreciere verbala critica, analiza rezultatelor). 

5. Controlul activitatii de invatare: 
(a) indica criteriile unui raspuns corect de valoare maxima, medie sau minima si creeaza 

conditii pentru toti elevii in vederea pregatirii optime a temelor pentru acasa; 
(b) practicarea unei verificari frecvente a elevilor; 
(c) aprecierea nivelului de pregatire este imediata, permanenta si finala; este corecta (in 

sensul ca aceeasi performanta este apreciata identic in toate cazurile la toti elevii); 
este stimulatorie (luand in considerare tot ceea ce a realizat elevul); este clara (se 
bazeaza pe criterii in prealabil clarificate); 

(d) activizarea autocontrolului asupra activitaii de invatare este acasa. 
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CUM SĂ-I AJUTĂM PE COPIII HIPERACTIVI 

Prof. Liliana Constandoiu  
Şcoala Gimnazială Bogdăneşti, Judeţul Bacău 

 
Ca fiinţă socială, omul este dependent de ceilalţi oameni. Această dependenţă înseamnă de 

fapt ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Acest lucru dă naştere la sentimentul de 
apartenenţă şi solidaritate umană, precum şi la sentimentul de securitate al individului. 

Copiii au o abilitate extraordinară de a comunica prin foarte multe mijloace care adulţilor le 
lipsesc. Atunci când ei nu sunt încurajaţi să vorbească despre ceea ce simt, să solicite ceea ce doresc 
pentru sufletul lor, copilul învaţă să îşi exprime emoţiile, nevoile emoţionale şi dorinţele prin altfel 
de limbaje. Boala poate fi pentru un copil o modalitate de exprimare. Comportamente precum 
agresivitatea, opoziţionismul, neatenţia pot masca nevoi emoţionale nesatisfăcute pe care copilul nu 
ştie cum altfel să le solicite. 

A fi în dificultate înseamnă a te confrunta cu stări, comportamente, reacţii care nu sunt 
adaptate, pe care ceilalţi nu le înţeleg, pe care nici copilul nu le poate explica, dar nici nu poate 
renunţa la ele. 

Un copil aflat în dificultate, poate fi:  
- un copil care se confruntă în repetate rânduri cu suferinţe fizice care pot fi denumite 

somatice (alergii, gastrite, cefalee, răceli, chiar boli cronice precum diabetul) şi care deşi sunt tratate 
şi îngrijite din punct de vedere medical, ele îl pun în imposibilitatea de a se raporta la joacă, la 
şcoală, la grădiniţă precum alţi copii de vârsta lui. 

- un copil care se confruntă cu probleme şcolare (rezultate slabe, dificultăţi de atenţie, 
concentrare scăzută, relaţii conflictuale cu colegii etc.) 

- un copil care are dificultăţi de adaptare şi integrare la grădiniţă (plâns, refuz, agresivitate, 
pasivitate etc.) 

- un copil care suferă de un handicap sau are o deficienţă care îl pune în situaţia de a nu avea 
acces decât la formele speciale de educaţie şi ca atare este izolat şi exclus. 
-un copil care se manifestă agresiv în familie, cu care părinţii nu se mai pot înţelege, către care nu 
mai găsesc nici o cale de comunicare.  

- adolescenţi care se confruntă cu dificultăţi de relaţionare, de comunicare, care apelează la 
consumul de alcool şi droguri. 

De obicei aceste dificultăţi sunt semnalate de educatoare sau de învăţătoare şi iau forma unor 
expresii precum: "nu se poate concentra să termine ceea ce începe", "nu poate rămâne în activitate, 
îşi caută altceva de făcut", "se plictiseşte repede şi nu mai vrea", "nu este atent, orice îl distrage", 
"nu stă locului", "vorbeşte şi îi deranjează pe ceilalţi copii" etc. 

Această îngrijorare a părintelui se poate amplifica dacă i se recomandă să admită şi 
posibilitatea apariţiei deja celebrului sindrom ADHD (ADHD înseamnă deficit de atenţie / tulburare 
hiperkinetică ). Este foarte important însă să nu picăm în situaţia de a face dintr-o tulburare cu 
importante consecinţe asupra dezvoltării copilului o etichetă comodă la îndemâna tuturor. Nu se 
poate spune că este o boală, ci vorbim de o tulburare care se manifestă în perioada copilăriei. 

Ca sa îşi ducă la capăt sarcinile şcolare, ei fac un efort imens, pentru a-şi focaliza atenţia, 
pentru a-şi ordona informaţiile în minte şi a produce un rezultat . Ar face orice numai lecţii nu, 
pentru că efortul este prea mare şi rezultatele modeste . 

Ce se întamplă, de fapt? Copiii inatenţi nu-şi pot duce la capăt o sarcină dată, nu-şi pot 
menţine atenţia pe parcursul sarcinii, nu-şi mai amintesc la timp (deşi le ştiu) regulile şi 
instrucţiunile primite, par “distraţi”, ‘visători”, “confuzi”, procesează lent şi cu erori informaţia, 
parcă nu înţeleg ce li se spune, e foarte greu să reziste la stimuli care le distrag atenţia (sar primii la 
cel mai mic zgomot ca să se uite pe fereastră), sunt foarte uşor distraşi de orice zgomot, mişcare din 
clasă, a colegilor, de afară, trec la o altă activitate fără să o finalizeze pe cea dată, “ pierd şirul” la 
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dictare, când se scrie la tablă greşesc din neatenţie în rezolvarea problemelor, îşi notează eronat 
temele. 

Deşi cu o zi înainte ştiu o lecţie foarte bine, când sunt ascultaţi nu mai ştiu ce să spună, deşi 
ştiu foarte bine (e greu sa reactualizeze rapid informaţia stocată în memorie), de jenă că au uitat , 
spun orice dar lucruri neadecvate în context, uită să îsi noteze temele, uită carţi, caiete, pixuri etc. 
fie acasă, fie la scoală, se împiedică frecvent de obiecte în clasă, biroul lor e într-o mare dezordine , 
parcă nu aud niciodată ce li se spune. Recepţioneză toţi stimulii din jur în acelaşi timp fără a putea 
selecta dintre ei pe cei importanţi. Atenţia poate fi captată doar de ceva ce le place foarte mult sau 
dacă este o noutate.  

Copiii hiperactivi şi impulsivi nu pot sta aşezaţi mult timp în bancă, se “foiesc” tot timpul, se 
“bâţîie ” tot timpul, nu au răbdare să-şi aştepte rândul, răspund neîntrebaţi şi înainte de a se fi 
terminat întrebarea, se plictisesc foarte repede, trec de la o activitate la alta fără să finalizeze 
niciuna, vorbesc încontinu, deranjând colegii, nu se pot stăpâni, nu se pot autocontrola, se ridică din 
bancă şi pleacă prin clasă sau din clasă, se iau “la harţă ” cu colegii, chiar cu educatorii, învăţătorii, 
profesorii, “răspund”, se bat cu colegii . 

În medie, într-o clasă obişnuită de 30 de elevi există 1-2 copii cu ADHD şi 1 elev la fiecare 3 
clase suferă de o formă severă de ADHD. Simptomele principale ale ADHD nu se manifestă în 
aceeaşi măsură la toţi copiii cu această afecţiune. De obicei,simptomele apar în mod diferit,în timp. 
Desigur,toţi copiii pot avea unele dintre aceste comportamente în mod sporadic, însă acest lucru nu 
înseamnă că suferă de ADHD. Copiii cu ADHD prezintă unele dintre aceste comportamente cu 
frecvenţă şi severitate mai mari decât copiii de vârstă similară.  

Cei hiperactivi şi impulsivi disturbă activitatea în clasă, sunt identificaţi rapid de către 
profesori, învaţatori, educatori . Impresia generală este că persoanele din jur suferă mai mult de pe 
urma efectelor negative ale hiperactivităţii decât copilul hiperactiv . În realitate, copilul este cel mai 
afectat în urma interacţiunii cu ceilalţi, consecinţele constând în trăiri ale tristeţii, deprimării, 
persecuţiei sau izolării. El poate întâmpina dificultăţi de relaţionare cu copiii (este respins de către 
colegi sau de alţi copii), poate încălca reguli şcolare privind disciplina şi rolul de elev şi poate primi 
pedepse nemeritate în raport cu responsabilitatea redusă pe care o poartă faţă de comportamentul 
său hiperactiv. Ajunge “oaia neagră” a şcolii, “bufonul clasei”. Cei neatenţi, nu deranjează clasa dar 
au rezultate slabe la învăţătură, sunt lenţi, retraşi social. 

De la începutul anului şcolar şi până în prezent, eleva R. F. a manifestat o atitudine 
respingătoare faţă de cerinţele şcolii, prin sfidarea profesorilor şi a colegilor de clasă, ajungând până 
la acte de violenţă fizică şi verbală adresate atât colegilor cât şi cadrelor didactice. Prezintă 
probleme de concentrare, întreaga sa dezvoltare cognitivă fiind afectată. Are o pregătire şcolară 
precară, cu mari lacune în cunoştinţe şi deprinderi acumulate din clasele anterioare, ceea ce explică 
în mare parte şi situaţia şcolară actuală destul de slabă dar şi faptul că în anii anteriori a fost 
repetentă. 

Zilnic cadrele didactice se confruntă cu refuzul ei de a coopera, precum şi cu un nivel scăzut 
de autocontrol. Refuză să îşi ia notiţe în clasă , de multe ori singura ei preocupare fiind aceea de a 
deranja colegii si pe profesorul de la catedră. Au fost zile când, în timpul orelor de curs ea a cântat, 
s-a plimbat prin clasă schimonosindu-se , a făcut gălăgie lovind două rigle sau cu pixul in masă, a 
agresat colegii lovindu-i cu palma peste cap sau chiar încercând să îi strângă de gât, a răspuns 
obraznic profesorilor când aceştia o mustrau. 

In pauze şi chiar in drumul spre casă , comportamentul agresiv continuă, obligandu-şi pur şi 
simplu colegii să-i accepte manifestările violente. De exemplu, fetele acceptă deseori îmbrăţişări 
sâcâitoare şi chiar săruturi deoarece ea le consideră „soţiile mele”. În toată peroada iernii , bătaia cu 
zăpada în care numai ea avea voie să dea, a fost una din distracţiile ei. Din discuţiile cu colegii , am 
înţeles că aceştia acceptă această situaţie de teamă, că „ dacă nu stăm de bunăvoie, e mai rău”. Nu 
acceptă ca cineva să i se împotivească şi de aceea joi 23 februarie 2012 a reacţionat foarte violent 
când unul din colegi nu a mai lăsat-o să necăjească o colegă. A ţipat , a înjurat, şi-a smuls păr din 
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cap, l-a lovit şi l-a ameninţat chiar cu moartea pe respectivul băiat. Toate acestea în timp ce 
dirigintele era în clasă şi încerca să o calmeze. Nu putea accepta ideea că cineva i s-a împotrivit. 
Repeta continu: „ De ce s-a băgat Mihai ?” 

O întâmplare asemănătoare s-a petrecut şi în semestrul I la o ora de educaţie fizică când, în 
încercarea de a o potoli, domnul profesor a fost muşcat de mâna de către eleva R.F. 

Din discuţiile cu copiii şi cu doamnele învăţătoare, am înţeles că un astfel de comportament 
violent are încă din clasa I când, pe un coleg l-a înţepat cu stiloul în picior iar pe altul l-a înţepat în 
zona feţei. În încercarea de a-i demonstra că a greşit, că trebuie să–şi schimbe comportamentul faţă 
de colegi şi faţă de cadrele didactice, nu a ezitat să spună că este hotărâtă chiar să lovească şi un 
profesor dacă acesta s-ar purta cu ea aşa cum se poartă ea cu colegii ei. Probabil că acest 
comportament este semn al unei mari dureri sufleteşti de care nici măcar copilul nu este conştient. 

Copilul cu ADHD adesea necesită condiţii speciale pentru a putea fi ajutat. De exemplu, 
profesorul poate aşeza copilul într-o zonă cu mai puţini factori distractori, îi poate oferi o arie în 
care copilul se poate mişca pentru a-şi elibera excesul de energie sau stabileşte un sistem clar de 
reguli de recompensare a comportamentului adecvat.  

A sta cu copilul în bancă la orele cele mai dificile, a-i antrena organizarea informaţiei şi 
folosirea limbajului intern, rezolvarea unei probleme pe etape mici, a-l învăţa să-şi verifice 
rezultatul fiecărei etape, a-l obişnui să verbalizeze în şoaptă şi, după câteva săptămâni în gând 
etapele pe care le parcurge în efectuarea temelor la clasă, sunt mijloace care ar putea ajuta mult un 
asfel de copil. În afara clasei : ore separate cu copilul, consilierea părinţilor în ce priveşte 
antrenamentul şi ordinea la lecţii, feedback pozitiv permanent, imediat, scurt, rapid (verbal, de 
preferat fizic) către copil pentru reuşite oricât de mici, încurajarea de a continua chiar dacă s-a mai 
“împotmolit . 

Niciodată unui copil cu ADHD nu i se va spune că este “bolnav”, eventual doar că are ceva 
“probleme cu atenţia şi răbdarea”. Colegii lui vor şti că X are o “problemă de atenţie si de răbdare” 
şi nu “ X e bolnav” . Etichetări culturale frecvente: “e nebun”, “trebuie dus la psihiatru”, “nu are ce 
să caute în şcoala normală”, “e bolnav cu capul”, “îi strică şi pe ceilalţi”, “e prost crescut”, “e agitat, 
noi suntem o şcoală liniştită” pot face foarte mult rău unui astfel de copil.      Trebuie încurajat să 
practice un sport, dar nu violent, ci cu reguli şi cu destul de mult efort fizic, să practice orice 
activitate pentru care are abilităţi şi unde poate avea reuşite, prin care poate fi valorizat. 

Uneori, doar păstrarea unei cărţi sau a unei picturi pe bancă poate servi ca simbol vizual 
pentru a-i aminti de comportamentul şcolar corect cum ar fi ridicarea mâinii, în loc de a striga sau a 
sta pe scaun, în loc de a se plimba prin clasă. A-i oferi unui astfel de copil extra timp la teste poate 
face diferenţa între a pica şi a trece şi îi oferă o şansă de a arăta ce a învăţat. Revederea 
instrucţiunilor sau temelor scrise pe tablă şi chiar listarea cărţilor şi materialelor de care au nevoie 
pentru o sarcină, poate fi pentru copii dezorganizaţi, un ajutor pentru a-şi termina sarcinile. 
Multe dintre strategiile de educaţie specială sunt simple bune metode de predare. A le spune elevilor 
în avans despre ce vor învăţa data viitoare, oferirea de sprijin vizual şi oferirea instrucţiunilor atât 
oral cât şi în scris, sunt modalităţi de a-i ajuta pe copii să se concentreze şi să-şi reamintească părţile 
cheie ale lecţiei. 

Adesea, elevii cu ADHD au nevoie să înveţe tehnici de monitorizare şi control ale atenţiei şi 
comportamentului propriu. De aceea, pentru ca munca profesorului diriginte cu un astfel de copil să 
dea roade, este necesară o foarte strânsă legătura între acesta, părinţii elevului, un psiholog, colegii 
si prietenii copilului dacă aceştia există. Dacă ADHD nu este identificată şi tratată în mod adecvat, 
viitorii adulţi au risc crescut de subapreciere (lipsa încrederii în sine), dificultăţi în găsirea unui loc 
de muncă, performanţe profesionale diminuate, depresie, probleme majore în stabilirea de prietenii 
şi relaţii interumane, tulburări de comportament, adolescenţă marcată de comportamente de risc: 
consum de drog, alcool, relaţii sexuale precoce neprotejate, sarcini la vârstă mică, comportament 
antisocial, şofat cu viteză excesivă, implicare frecventă în accidente . 
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Niciun părinte nu trebuie să treacă singur prin aşa o tragedie şi nici unui copil nu ar trebui să i 
se ia bucuria de a vedea şi a trăi, fără a se putea face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a fi 
ajutat. Într-o lume în care egoismul sufocă fiecare om, problemele copiilor noştri sunt încă o 
rugăciune adresată nouă de Dumnezeu pentru a ne deschide unii către alţii. Dacă nici pentru copiii 
nostri nu o facem, atunci cum am mai putea fi înduplecaţi?  
 

 

Bibliografie: 

 Cristopher Green, Kit Chee, Să înţelegem ADHD, Editura Aramis. Bucureşti, 2009 
 Patricia Gilbert, Cum să-i ajutăm pe copiii hiperactivi, Editura Polimark, 2009 
 Păunescu C., Psihoterapia educaţională a persoanelor cu disfuncţii intelective, Editura 
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PROIECT DIDACTIC – „JOCUL CUVINTELOR ȘI LITERELOR” 
 

Prof. înv. primar Marian Gina-Mariana 
Școala Gimnazială „Gh. Lazăr” Zalău 

 
CLASA: pregătitoare 
Categoria de activitate:   DLC 
Tema: Exprimarea verbală orală corectă din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic 
Subiect: “Jocul cuvintelor si literelor” 
Mijloc de realizare: joc didactic 
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
Obiective de referinţă: 
      -formarea capacităţii de diferenţiere perceptiv-fonetică şi analitico-sintetică a propoziţiilor, 
cuvintelor, silabelor şi sunetelor în vederea pregătirii pentru însuşirea citirii şi scrierii în clasa I; 
      -dezvoltarea promptitudinii şi rapidităţii în gândire. 
Obiective operaţionale: 
a) cognitiv-informationale: 
-să înţeleagă noţiunea de silabă (silaba este rostirea cu o singură deschidere a gurii); 
-să despartă cuvintele în silabe; 
-să identifice numărul de silabe dintr-un cuvânt; 
-să realizeze corespondenţa dintre sunet şi literă ; 
-să recunoască sunetul iniţial, final sau din interiorul cuvântului pronunţat oral; 
-să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; 
 
b)psiho-motorii: 
-să coreleze numărul de silabe cu bătaia ritmică din palme(auditiv) sau cu podul palmei sub bărbie 
(tactil); 
-să consemneze grafic numărul silabelor prin simbolurile învăţate (semne scurte); 
-să redea prin desen imagini a căror denumire încep cu un anumit sunet ; 
 
c)afective: 
-să participe conştient la activitate ; 
-să trăiască bucuria jocului şi a recompensei. 
 
 
Sarcini didactice: 
- perceperea şi pronunţarea clară a silabelor,a grupurilor de silabe, alcătuirea de propoziţii ; 
- identificarea sunetelor iniţiale sau finale ale unor cuvinte sugerate de imagini ; 
- redarea prin desen a unor imagini a căror denumire să înceapă cu un anumit sunet. 
- sa reprezinte grafic cuvantul gasit. 
 
Regulile jocului:  

Conducătorul jocului va comunica pe rând sarcinile primite în plicul trimis de Zâna Iernii :  
-să denumească imaginile;  
-să despartă cuvintele în silabe;  
-să alcătuiască propoziţii; 
-să deseneze imagini a căror denumire încep cu un anumit sunet; 
- să recunoască literele de tipar;  
-să formeze cuvinte care încep sau se termină cu un anumit sunet;  
-să aplaude răspunsurile corecte. 
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Elemente de joc:  
 Surpriza, aplauzele, întrecerea, ghicirea, aruncarea cu zarul, mânuirea materialului. 
Strategia didactică: 
a) Metode şi procedee: Explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, ,,Lotus de grup,, 
b) Mijloace didactice: Plic cu jetoane reprezentând imagini specifice primăverii, scrisoare, tablă 
magnetică,  diagrame - Lotus, litere, carioca, CD-player, zar cu litere. 
Organizarea jocului: Frontal, individual, pe echipe, pe grupe. 
Durata: 35 – 40 min. 
BIBLIOGRAFIE:  

- „Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii” – Bucureşti 2005; 
     - „Metode interactive de grup”- ghid metodic, Editura „Arves” 
 

 

Evenimentul 
didactic Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluarea 

Moment 
organizatoric 

Asigurarea climatului necesar desfăşurării 
activităţii.  - 

Captarea atenţiei 

Se va face printr-o ghicitoare: 
,,Mititel frumos pufos 
El aduce intr-un cos 
Ousoare colorate  
Si frumos incondeiate” 
Li se va prezenta copiilor scrisoarea trimisă de 
Iepuras, precum şi motivul pentru care a fost 
trimisă aceasta copiilor.(se poartă o scurtă 
conversaţie pe această temă) 

Expunerea 
 
Conversaţia 
 
 Scrisoare 

Apreciere verbală 
asupra 
comportamentului 
copiilor 

Enunţarea 
scopului şi a 
obiectivelor 

Se anunţă titlul jocului didactic şi apoi se explică, 
în termeni accesibili copiilor, obiectivele propuse 
pentru realizare. 
Copiii ascultă cu atenţie şi interes explicaţiile 
educatoarei. 

Expunerea 
 

Explicaţia 
 
 

- 

Prezentarea 
optimă a 

conţinutului 

Se prezintă copiilor regulile jocului şi elementele 
de joc, se intuieşte materialul didactic necesar: 
invatatoarea va scoate din plic un bileţel şi va citi 
copiilor una din sarcinile trasate de Iepuras: la 
ridicarea semnalizatorului verde, cosuletul va 
porni din mână în mână şi se va opri la semnalul 
roşu indicat de conducătorul jocului. Cel la care s-
a oprit cosuletul, va scoate un jeton, va denumi 
imaginea reprezentată , va despărţi în silabe 
cuvântul marcând silabele prin bătăi din palme sau 
cu mâna sub bărbie, apoi va alcătui o propoziţie cu 
acel cuvânt. Jetonul va fi pus pe panou, iar sub 
acesta se vor reprezenta grafic silabele şi chiar 
sunetele cuvântului respectiv. Cei care vor 
răspunde corect vor fi aplaudaţi. Acţiunea se va 
repeta astfel de câteva ori. 

Explicaţia 
 

Material didactic 
 

Capacitatea de 
însuşire a 
sarcinilor de lucru 

Dirijarea învăţării 

 
 
Se va stimula interesul copiilor pentru executarea 
unui joc de probă. Corectând eventualele greşeli 
si explicând modul corect de lucru, copiii vor fi 
îndrumaţi să continue jocul didactic. 
Copiii vor executa jocul didactic, respectând 
regulile acestuia. 

Explicaţia 
 

Demonstraţia 
 

Exerciţiul 

 
Apreciere verbală 
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Obţinerea 
performanţei şi 

asigurarea 
conexiunii inverse 

Complicarea jocului: 
Varianta 1: 
Educatoarea va scoate din plic o altă sarcină 
trasată de Iepuras: Ca sa-l invatam pe Iepuras vom 
desfasura in continuarea jocului metoda „Lotus de 
grup”. Copiii vor fi impartiti in 8 grupe in functie 
de ousoarele primite la Intalnirea de dimineata si 
se vor grupa la mese.Acest joc presupune alegerea 
unui lider din fiecare grupa care va alege un jeton 
cu litere din cosuletul de pe masa. Va recunoaste 
litera aleasa, apoi fiecare grup va dezvolta 
independent idei, avand ca sarcina sa gaseasca 
jetoane cu imgini a caror denumire incep cu 
sunetul corespunzatoar  literei alese. Grupul care 
nu va gasi jetoane cat sa completeze cele 8 
diagrame, vor desena imagini a caror denumire 
incepe cu sunetul corespunzator literei alese, pe o 
fila A3 conform diagramei „Lotus”.  Grupele îşi 
vor prezenta pe rând propria diagramă; se vor 
completa şi se vor corecta cele incomplete sau 
greşite, apoi se vor supune dezbaterii tuturor 
grupurilor pentru a finaliza sarcina. 
Varianta 2: 
Educatoarea va scoate din plic a treia sarcină 
trasată de Iepuras. Un copil de la o grupa va arunca 
zarul, va spune litera la care s-a oprit, va forma un 
cuvânt care să aibă la început litera respectivă şi îl 
va despărţi în silabe. Alta grupa va preciza 
numarul silabelor cuvântului şi locul fiecăreia. 
Castiga grupa care are cele mai multe raspunsuri 
corecte. 

 
 
Lotus de grup 
 
Diagrame – Lotus 
 
Carioca 
 
CD-player 

 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
Exerciţiul 
 
 

 
 
 
Corectare 
 
 
 
 
 
Completarea 
lacunelor 
 
Apreciere verbală 

 
 
 

 
Apreciere 
 
 
Asigurarea feed-
back-ului 
 

 
 
 
 
 

Evaluarea 
activităţii 

 
Se fac aprecieri privind modul de desfăşurare a 
activităţii, răspunsurile copiilor, comportamentul. 
Se va solicita o autoevaluare din partea copiilor. 
Se va intona cântecul ,,Iepurasul” 
Se oferă recompense. 
 

Recompense 
Apreciere verbală 
 
Autoevaluarea 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 
„TOAMNA MÂNDRĂ, DARNICĂ” 

  
Prof. înv. primar Marian Gina-Mariana
Școala Gimnazială „Gh. Lazăr” Zalău

 
 Tema: Toamna mandra darnica 
 
Structura proiectului: 
 Competenţe ale învăţării integrate 
-Cunoştinţe   
  
 

- caracteristicile anotimpului toamna 
- muncile desfasurate in acest anotimp 
- roadele bogate ale toamnei 
- pregatirea animalelor pentru anotimpul rece 

-Capacităţi 
instrumentale 
   

- cautarea de informatii si impresii,discutii in cadrul grupului,clasificarea 
lor dupa anumite criterii,folosirea unor materiale si tehnici de lucru,joc de 
rol: „ÎN LIVADĂ” dramatizarea unei secvente din poezia „TOAMNA” de 
George Toparceanu 

-Atitudini şi valori 
  

- pretuirea vieţii sub orice formă s-ar regăsi; 
- exersarea unor deprinderi corecte de comportare în afara spaţiului fizic din 
afara şcolii; 
- aprecierea muncii efectuate pentru adunarea recoltelor; 

Planificarea timpului: 2 săptămâni 
Resurse:  

- materiale:hartie colorata, tabele, grafice, materiale din natura, lipici, foarfecă, acuarelă, textul 
cântecului „Toamna”, CD, text suport poezia „Toamna”, album fotografic, aparat foto, planse 

- procedurale: observaţia dirijată; conversaţia euristică; explicaţia; demonstraţia; exerciţiul; 
problematizarea;  

- forme de organizare:  frontală, în grup, individuală 
Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare: 

- interpretarea datelor culese de pe teren; 
- stabilirea punctelor de interes aplicate în proiect impreuna cu elevii;  
- întocmirea hartii proiectului impreuna cu elevii; 
- datele culese le vom valorifica in cadrul activitatilor integrate. 
- realizarea machetei ,,Toamna”; 

 
Schemă orientativă pentru activităţi: 
 
Săptămâna 1 
Suport pretext - plimbare în livada 

- stabilirea grupurilor de lucru; 
- stabilirea, cu ajutorul copiilor, a unui set de norme de conduită de-a lungul proiectului, şi nu 

numai, precum si a normelor de protecţie şi securitate a muncii; 
- observarea schimbărilor petrecute în natură; 
- adunarea unor materiale din natură: castane, ghinde, frunze.  

Vizită în grădina de legume şi în livadă 
- culegerea unor fructe şi legume şi gustarea lor (în condiţii de igienă); 
- joc de rol: La piata;  

Sortarea, clasificarea, ordonarea produselor adunate 
- Imortalizarea momentelor surprinse în vizite, cu ajutorul aparatului foto 

Vizionarea unui film adecvat anotimpului 
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Săptămâna 2 
Text suport poezia „TOAMNA” de Demostene Botez 
Audiţie şi interpretare muzicală cântecul „TOAMNA” din folclorul copiilor 
Ordonarea, compararea, alcătuirea de tabele, grafice, pe baza materialului concret adunat din natură 
Formarea şi dramatizarea acţiunii unor „stoluri de păsări călătoare”, prin costumarea copiilor, însoţită 
de gestică şi onomatopee 
Realizarea de colaje şi picturi, realizarea unor obiecte (folosind materialele adunate din natură) 
Realizarea unui meniu bazat pe fructe şi legume 
Realizarea unui album cu imaginile surprinse fotografic în timpul desfăşurării activităţilor 
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN CADRUL 
ORELOR DE ISTORIE LA CLASA A IV-A 

 
                                                                         Prof. înv. primar Rațiu Diana 

                                                                             Școala Gimnazială ,,Virgil Iovănaș” Șofronea 
                                                                                                             Județul Arad 

 
În învățarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a 

crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, învăţătorul 
acţionează mereu, adaptat nevoilor grupului.  

Acest mod de predare transformă elevul într-un actor, participant activ în procesul învăţării, 
pregătit să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, mobilizându-l în raport cu sarcinile de 
învăţare date.  

Voi prezenta câteva metode de învăţare interactive, cu exemplificări concrete, utilizate în 
cadrul lecţiilor de istorie la clasa a IV-a. 

1. Brainstorming 
Brainstormingul urmărește emiterea unui număr cât mai mare de idei în vederea rezolvării 

unei probleme. 
Text suport: Mihai Viteazul 
 . 
            
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Metoda cadranelor 

 Este metoda prin care se rezumă sau se sintetizează conţinutul unei lecţii. 
Text suport: Alexandru cel Mare 
 

Citiţi fragmentele: 
,,...avea un temperament năvalnic, impulsiv... 
care trecea de la accese de furie la căinţă și ru- 
şine pentru cele făptuite...era om bun, energic, 
răbdător, şef militar neîntrecut." (Plutarh) 
,,Plăcut la chip...era de statură mijlocie şi chiar 
vânjos. Avea pielea albă, obrajii trandafirii, 
părul blond şi cârlionţat şi nasul acvilin." 

Enumeraţi însuşirile fizice 

Enumeraţi însuşirile morale 
 
 
 
 
 

                   Comentaţi afirmaţia: 
 
  ,, Nimic nu este imposibil pentru cel care 
 
                            încearcă." 
                                  (Alexandru cel Mare) 

Luptă cu 
turcii 

Victoria de 
la Şelimbăr

Lupta de la 
Călugăreni 

Uneşte cele 3 
Ţări Române 

Mihai Viteazul 

Este ucis în 1601 
lângă Turda
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3. Diagrama Venn 
Diagrama Venn presupune compararea de către elevi a două elemente, idei, concepte, 

evenimente, obiecte etc. Sunt evidenţiate atât elementele comune, cât şi cele care le diferenţiază. 
Metoda este folosită pentru a-i ajuta pe elevi să-şi sistematizeze cunoştinţele, să diferenţieze 

informaţii asemănătoare. 
Text suport: Dacii şi romanii 

4. Copacul ideilor 
 Tehnica ,,Copacul ideilor” este utilizată ca modalitate de sintetizare a cunoştinţelor 
referitoare la o temă dată, sub forma unor idei. Este asemănătoare cu tehnica ,,Ciorchinelui”, cu 
deosebirea că în ,,Copacul ideilor” ideile sunt grupate în subteme, pe când în ,,Ciorchine” sunt 
scrise aleatoriu, legăturile realizându-se la sfârşit.   
 
 
    

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ROMANII 
-vorbeau limba latină 
- aşezare: pe teritoriul actual al Italiei 
         -ocupaţii: agricultura, meşteşugu- 
          rile, comerţul pe uscat şi pe mare 
       -religie: credeau în mai mulţi zei 
-conducători: primul rege al Romei a  
fost Romulus, Cezar, Traian,  
Octavian Augustus. 

           DACII 
     -vorbeau limba dacă 
-aşezare: peninsula Balcanică 
-ocupaţii: agricultura, creşterea 
animalelor, albinărit, pescuit. 
-religie: credeau în mai mulţi zei, zeul 
suprem era Zalmoxis. 
       - conducători: Burebista, Decebal.  

- cele 2 războaie  
- poporul român 

TRANSIL- 
  VANIA 

Vlad  
Ţepeş 

Mircea cel 
Bătrân 

  Constantin 
Brâncoveanu 

 
E 
R 
O 
I 

MOLDOVA 

Ţ. ROMÂ- 
NEASCĂ 

Ştefan cel     
Mare 

Avram 
Iancu 

  Carol I 

  Ferdinand I 

    REGII 
ROMÂNIEI 
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5. Tehnica blazonului 
Această tehnică presupune completarea unei scheme cu desene, cuvinte, care să prezinte în 

mod sintetizat un aspect real, să redea caracteristicile într-un mod metaforic. 
Text suport: Dacii  

  
  

  
   

 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

  
 
 
 

 
6. Eseul de cinci minute 
 

Eseul este o modalitate eficientă de a încheia o lecţie. Prin această metodă elevii sunt ajutaţi 
să-şi sintetizeze ideile legate de tema lecţiei, iar învăţătorul are o idee mai clară despre ceea ce s-a 
întâmplat în acea oră. 

Text suport: Cristofor Columb 
Realizaţi un eseu despre descoperirea Americii. 

 
 7. Jurnalul dublu 

Este o tehnică folosită pentru a-i determina pe elevi să reflecteze la semnificaţia pe care o are 
un text pentru fiecare dintre ei. Elevii sunt provocaţi să coreleze noile informaţii cu cunoştinţele lor 
anterioare. 

Text suport: ,,Povestiri istorice” – D. Almaş (,,Ştefan cel Mare în bătălia de la Vaslui”) 
 

 
IDEI ( Ce?) 

 
MOTIVAŢIA (De ce?) 

 
1.A purtat grele cu turcii şi tătarii. 

 
A supravieţuit din toate bătăliile. 
 

 
2. Luptătorii lui Soliman-paşa mureau de 
foame. 

 
Moldovenii au pustiit totul în calea 
duşmanului. 

3. Şoiman s-a dovedit a fi un viteaz, el salvând 
viaţa domnului moldovean. 
 

Şi-a pus viaţa în pericol aducându-i un alt cal. 

 
4. A luptat împotriva unei armate mult mai  
    numeroasă. 

 
Avea strategii de luptă foarte bune, oștenii erau 
 foarte bine pregătiți.  

 

 

 

SARMIZEGETUSA 
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8. Metoda cubului 
Prin această metodă se analizează un subiect din mai multe puncte de vedere. Această metodă 

poate fi folosită în orice moment al lecţiei. 
Text suport: Dacia în timpul stăpânirii romane 
 DESCRIE: Organizarea Daciei în timpul stăpânirii romane. 
 COMPARĂ: Ca mod de viaţă, prin ce se aseamănă dacii şi romanii? 
 ASOCIAZĂ; Cunoscând procesul de romanizare al dacilor, la ce te gândeşti? 
 ANALIZEAZĂ: De ce crezi că în alte provincii romane nu s-a produs o romanizare atât 
            de rapidă ca în Dacia? 
 APLICĂ: Cum explici organizarea Daciei romane? 
 ARGUMENTEAZĂ: Cucerirea Daciei de către romani a fost un lucru bun? Argumentează. 
 
9. Metoda ,,ştiu / vreau să ştiu / am învăţat" 

Elevii completează cele trei coloane: în prima coloană elevii notează informaţiile pe care 
grupele / perechile le consideră cunoscute. În a doua coloană elevii vor nota întrebările care apar 
referitoare la teme abordată. În această etapă se poate implica şi cadrul didactic. În a treia coloană 
se trec răspunsurile formulate în coloana a doua.  
Text suport: Alexandru cel Mare  
 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
- mai este numit Alexandru  
  Macedon 
- a fost rege al Macedoniei 
 
 
 
 

-Unde este situată Macedonia? 
 
-Când a domnit? 
-Cine au fost părinţii săi? 
 
-Ce educaţie avea? 
 
 
 
 
-La ce vărstă ajunge rege? 
-Care era visul său ca rege? 
 
-A reuşit sa-l cucerească? 
 
 
-Care a fost importanţa 
domniei sale? 

-Macedonia este un ţinut aspru 
din nordul Greciei. 
- 336 – 323 î.Hr. 
- regele Filip al II-lea şi regina 
Olimpia 
-A studiat cu Aristotel, 
dobândind cunoştinţe de 
morală, politică, medicină, 
botanică,geometrie, geografie, 
astronomie, literatură. 
- Ajunge rege la 20 de ani. 
-Să cucerească Imperiul 
Persan. 
-Da, vastul Imperiu Persan va 
deveni Imperiul lui Alexandru 
Macedon. 
-A creat cel mai mare imperiu 
existent până la acea dată. A 
ridicat zeci de oraşe, 
biblioteci, muzee, a construit 
prima grădină zoologică. 
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STUDIU PRIVIND PREDAREA-ÎNVĂŢAREA  
UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

 
 

                                           Prof. înv. primar RAŢIU DIANA 
                                    Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş" Şofronea 

 
 

Predarea-învăţarea unităţilor de măsură este o temă care a fost, este şi va fi mereu de 
actualitate, dacă ne gândim la aplicaţiile practice, din viaţa de zi cu zi. Dacă elevii îşi vor însuşi bine 
aceste noţiuni, ele vor facilita înţelegerea altor noţiuni nu doar la matematică, ci şi la multe alte 
discipline ştiinţifice, dar în special la fizică.  

 
Tema cercetării: 
În această lucrare mi-am propus să cercetez modul de a realiza cât mai eficient predarea-

învăţarea unităţilor de măsură în clasele I-IV. 
 
Prezentarea problemei cercetate: 
Analizând lecţiile în care am realizat predarea-învăţarea unităţilor de măsură m-am întrebat 

adesea: 
- Cum pot face ca dintr-un obiect care este prin definiţie abstract să realizez o activitate concretă, 
plăcută şi aşteptată de copii cu nerăbdare? 
- Cum pot să-i fac pe elevi să înţeleagă că matematica, pe lângă faptul că este utilă, este şi plăcută şi 
poate fi înţeleasă foarte uşor? 
-  Cum pot să captez şi să menţin mereu trează atenţia elevilor? 
- Cum să îndepărtez fenomenul de rămânere în urmă la învăţătură, să diminuez procesul de 
mediocritate? 
- Cum pot face elevii să înţeleagă necesitatea studierii unităţilor de măsură? 
- Cum să sporesc eficienţa lecţiilor în care se realizează predarea-învăţarea unităţilor de măsură? 
- Cum să consolidez mai bine şi mai rapid cunoştinţele, deprinderile şi priceperile corespunzătoare? 

Folosirea metodelor activ-participative şi o bună pregătire şi organizare a lecţiilor este un 
răspuns la toate aceste întrebări. 

La clasele I-IV, predarea-învăţarea unităţilor de măsură se realizează pe baza observaţiei şi 
reprezentărilor intuitive, elevii fiind familiarizaţi cu unităţile de măsură de largă utilizare. 

 
Scopul cercetării: 
 
Găsirea modalităţilor pentru diversificarea formelor de organizare a lecţiei de matematică în 

care se realizează predarea-învăţarea unităţilor de măsură, la toate clasele ciclului primar. 
 
Ipoteza cercetării: 
 
Ipoteza porneşte de la presupunerea că dacă în predarea-învăţarea unităţilor de măsură sunt 

îmbinate metodele tradiţionale cu cele moderne de învăţământ, iar mijloacele de învăţământ şi 
exerciţiile practice sunt adecvate metodologiei şi obiectivelor, atunci însuşirea noilor cunoştinţe se 
va face in mod temeinic şi conştient, elevii vor şti să aplice în practică aceste cunoştinţe prin legarea 
acestora de realitatea înconjurătoare.  

Metodele tradiţionale nu trebuie ocolite, ele vor fi îmbinate cu cele moderne pentru asigurarea 
unei desfăşurări eficiente a lecţiilor de matematică, pentru a face cât mai accesibile elevilor unităţile 
de măsură, cu multiplii şi submultiplii acestora. 

Obiectivele cercetării: 
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1. Însuşirea temeinică şi conştientă a noţiunilor referitoare la unităţi de măsură. 
2. Dezvoltarea capacităţilor elevilor de a aplica în practică, în rezolvarea exerciţiilor 
şi problemelor a cunoştinţelor dobândite. 
3. Legarea permanentă a cunoştinţelor matematice de viaţă, de realitatea înconjurătoare. 
4. Relevarea importanţei metodelor de predare -învăţare (atît a celor tradiţionale cât şi a celor 

moderne). 
5. Îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne pentru a face cât mai uşoară însuşirea 

unităţilor de măsură de către elevi. 
6. Consolidarea unui limbaj matematic adecvat. 
 
Eşantionarea subiecţilor şi locul desfăşurării cercetării: 
 
Clasa experimentală: Şcoala Gimnazială Şofronea 
Clasa de control: Şcoala Gimnazială Şeitin 
Totalul subiecţilor a fost de 36 de elevi, dintre care 17 au făcut parte din eşantionul 

experimental şi 19 din eşantionul de control. 
 
Metode de cercetare: 
 
În activitatea de cercetare am utilizat următoarele metode de cercetare: 
1. Observaţia 
2. Experimentul pedagogic 
3. Testul decimologic 
 
1. Observaţia: 
 
Observaţia este una dintre cele mai vechi şi mai cunoscute tehnici de cercetare. Ea constă în 

observarea intenţionată, metodică şi sistematică a elevilor, urmată de consemnarea faptelor, 
manifestărilor, răspunsurilor. 

Ca metodă de cercetare, observaţia presupune precizarea obiectivului şi sarcinilor observaţiei, 
stabilirea condiţiilor de desfăşurare, elaborarea programului de efectuare, aşteptarea manifestărilor 
de fenomene pe care le studiem. Pe noi ne interesează comportamentul la lecţiile de matematică în 
care  se realizează predarea-învăţarea unităţilor de măsură. 

Observaţia poate fi, în funcţie de obiectiv, integrală sau selectivă. 
În cazul observaţiei integrale, mi-am propus să urmăresc elevii în absolut toate acţiunile şi 

activităţile pe care le desfăşoară în cadrul orelor de predare a unităţilor de măsură. 
După modul cum se realizează, observaţia poate fi directă şi indirectă. Prin observaţie directă 

observatorul constată în mod nemijlocit, personal, fenomenele ce-l interesează. De pildă, mi-am 
propus să urmăresc în ce condiţii elevii îşi însuşesc şi reţin mai repede unităţile de măsură cu 
multiplii şi submultiplii acestora: în condiţiile unei predări clasice, fără exemple practice sau în 
condiţiile îmbinării noţiunilor teoretice cu multiple exemple practice. 

 
2. Experimentul pedagogic: 
 
În cadrul experimentului, cercetătorul provoacă intenţionat fenomenul ce trebuie studiat, îl 

repetă ori de câte ori este necesar, poate schimba condiţiile şi poate izola fenomenul studiat. Există  
experimentul natural, de elaborare şi psihopedagogic. 

Experimentul a constat în măsurarea efectului produs ca urmare a introduceri unuia sau a mai 
multor factori experimentali (metodele tradiţionale + metodele moderne). 
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Am concluzionat că o combinare a metodelor tradiţionale cu metodele moderne de predare-
învăţare şi o selectare adecvată a mijloacelor de învăţământ conduce la rezultate bune obţinute de 
elevi la sfârşitul unităţii de învăţare în care au studiat mărimile şi unităţile de măsură. De asemenea, 
aplicarea noţiunilor teoretice în practică, concomitent cu însuşirea teoretică a acestora, conduce la 
însuşirea rapidă a noţiunilor teoretice de către elevi. 

Utilitatea mărimilor şi a unităţilor de măsură în viaţa zilnică au fost evidenţiate chiar de elevi, 
prin enumerarea de către aceştia a numeroase exemple în care le-au folosit.  

 
3. Testul de cunoştinţe / decimologic 
 
Testul, ca metoda de cercetare, constituie ,,o proba bine definita care implica o temă (sarcina) 

sau un grupaj de teme (sarcini) reunite pe baza unui criteriu unitar. Elementele sau temele care 
compun un test au căpătat denumirea de,, itemi’’. 

Testul este un instrument de investigare experimentală, practicabil individual sau colectiv, în 
scopul de a diagnostica prezenţa unei însuşiri, aptitudini, trăsături psihice şi a măsura diferenţele 
individuale, mai ales perspectiva unei juste orientări sau selecţii profesionale. 

Testele sunt, deci, compuse dintr-o serie de întrebări, de probe, de sarcini şcolare (teoretice şi 
practice) având un caracter unitar, utilizate pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a unor aptitudini 
senzorio-motorii intelectuale sau al unor dimensiuni ale personalităţii. Rezultatul realizat de un 
subiect la test, este evaluat în mod statistic, în raport cu rezultatele obţinute de o colectivitate largă. 

Testul este o metodă standardizată (sub aspectul temei, condiţiilor de aplicare şi de prelucrare 
a rezultatelor), o probă de scurtă durată care urmăreşte evaluarea randamentului şcolar şi care dă 
informaţii despre nivelul de pregătire al elevilor, gradul de înţelegere şi de aprofundare, erorile 
existente etc. Am utilizat testul pe tot parcursul cercetării. 
 

DESFĂȘURAREA CERCETĂRII ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

1. Etapa constatativă. Pretestul 
S-a aplicat cu scopul de a verifica cantitatea şi calitatea noţiunilor asimilate până în acel 

moment, pentru a stabili golurile în cunoştinţele elevilor, noţiunile greşit înţelese, şi în funcţie de 
rezultatele obţinute am conceput noi situaţii de învăţare, consolidare şi repetare. 

În urma pretestului am putut aprecia cunoştinţele pe care elevii le posedau din clasele 
anterioare. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul şi histograma de mai jos. 

 
 
     CLASA NR. ELEVI FB B S I 

 
Clasa experimentală  

17 
 
5 

 
5 

 
6 

 
1 

Clasa de control  
19 

 
7 

 
8 

 
4 

 
0 

 
Histograma reflectă rezultatele obţinute la PRETEST. 
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2. Intervenţia ameliorativă: 
 

Analizând datele de mai sus se observă un rezultat superior al şcolarilor din clasa de control. 
Prin urmare, am considerat, că intervenţia ameliorativă la clasa experimentală este necesară, mai 
exact proiectarea unor activităţi didactice în vederea ameliorării procesului de predare-învăţare-
evaluare a acestui conţinut matematic. Intervenţia ameliorativă a urmărit înţelegerea şi însuşirea 
noţiunilor de lungime, masă, capacitate, , a procedeelor şi tehnicilor de calcul legate de acestea, 
aplicarea lor în diverse exerciţii şi probleme teoretice şi practice, consolidarea priceperilor şi 
deprinderilor legate de măsurarea lungimilor, a capacităţii diferitelor vase, a masei corpurilor, de 
măsurare a timpului sau a valorii unor obiecte. 

Am folosit un bogat material didactic: metrul, ruleta, rigla, şublerul, căni, sticle de diferite 
capacităţi, bidoane, balanţa, cântar, diferite tipuri de ceas, monede şi bancnote etc. 

Elevii, sub îndrumare mea, au realizat diferite măsurători. Am folosit aceste rezultate obţinute 
la măsurători în exerciţii şi probleme.  
 
3. Etapa experimentală. Post-testul 
 

În ETAPA EXPERIMENTALĂ evaluarea s-a bazat pe două teste  de evaluare. 
Testul 1 a vizat predarea-învăţarea unităţilor de măsură utilizând diferite metode de 

învăţământ şi aplicarea a două teste vizând cunoştinţele predate în câte două lecţii. Aceste lecţii au 
fost: 

 
* Unităţi de măsurat lungimea. Metrul, multiplii şi submultiplii. Transformări 
* Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul, multiplii şi submultiplii. Transformări 

 
La clasa de control s-au folosit la predarea-învăţarea celor două unităţi de măsură atât 

metode tradiţionale cât şi metode moderne. 
 S-a utilizat un bogat material didactic (ruleta, metrul de croitorie, metrul de tâmplărie, sticle, 

căni, bidoane, etc.), dar şi un set de exerciţiii practice de efectuare a diferite măsurători de către 
elevi. Toţi elevii au participat activ la lecţie, au făcut măsurători, descoperiri şi au utilizat rezultatele 
măsurătorilor în diverse exerciţii şi probleme. 

La clasa experimentală s-a folosit la predarea-învăţarea celor două unităţi de măsură doar 
metode tradiţionale. Ca material didactic am folosit doar manualul. 
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Rezultatele obţinute la testul 1 sunt prezentate în următorul tabel: 
 

CLASA NR. ELEVI FB B S I 
 

Clasa experimentală 17 5 7 4 1 
Clasa de control 19 8 7 4 0 

 
Histograma reflectă rezultatele obţinute la TESTUL 1. 
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În încercarea de a obţine rezultate mai bune şi la clasa experimentale, în predarea 
* „Unităţi de măsurat masa. Kilogramul. Multiplii şi submultiplii”  

          * „Unităţi de măsură pentru timp” 
s-au folosit, la ambele clase, aceleaşi strategii didactice: metode clasice combinate cu metode 
moderne de învăţământ, exerciţii practice de efectuare a diferite măsurători şi un bogat material 
didactic (cântare diferite, ceasuri, etc.). 

La sfârşitul predării celor două teme s-a aplicat TESTUL 2 (la ambele clase). 
   
                       Rezultatele obţinute la testul 2 sunt prezentate în următorul tabel: 

 
CLASA NR. ELEVI FB B S I 

 
Clasa experimentală 17 7 7 2 1 

Clasa de control 19 8 8 3 0 
 

Histograma reflectă rezultatele obţinute la TESTUL 2. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FB B S I

clasa
experimentală

clasa de control

 



106

4. Etapa finală 
 

Înainte de aplicarea testului de evaluare finală, s-au alocat patru ore de recapitulare a 
întregului capitol. Astfel, la clasa experimentală, recapitularea s-a făcut cu preponderenţă la lecţiile 
în care s-au folosit numai metode clasice sau numai metode moderne de învăţământ („Unităţi de 
măsurat lungimea. Metrul. Multiplii şi submultiplii” şi „Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul. 
Multiplii şi submultiplii”).  

Pentru recapitularea acestor lecţii, pe care elevii nu şi le-au însuşit îndeajuns, s-au folosit 
metode mixte de predare şi materialul didactic potrivit. 
                  
 
 Rezultatele obţinute la testul final sunt prezentate în următorul tabel: 
 

CLASA NR. ELEVI FB B S I 
 

Clasa experimentală 17 7 7 2 1 
Clasa de control 19 8 7 4 0 

 
 

Histograma reflectă rezultatele obţinute la TESTUL FINAL. 
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Concluzii 
 

Comparând rezultatele obţinute la testele de evaluare am concluzionat următoarele: 
1. Predarea-învăţarea unităţilor de măsură devine mai eficientă atunci când în cadrul lecţiei 

sunt folosite alternativ metode tradiţionale şi metode moderne de învăţământ; 
2. Selectarea şi folosirea adecvată de către învăţător a mijloacelor de învăţământ potrivite 

pentru fiecare unitate de măsură conduce la însuşirea mai rapidă şi mai durabilă a cunoştinţelor de 
către elevi; 

3. Exerciţiile practice de efectuare a măsurătorilor dezvoltă interesul elevilor pentru a 
descoperi lucruri noi, pentru a compune şi rezolva probleme utilizând rezultate obţinute în urma 
măsurătorilor efectuate. 

4. O metodă de predare-învăţare nu poate fi folosită izolat, ci integrată într-un sistem de 
metode de învăţământ. 
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METODE INTERACTIVE DE PREDARE ÎNVĂȚARE 
 UTILIZATE LA CLASA I 

 
Prof. înv. primar Cioroianu Sanda 

Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal, Olt 
 

,,Calitatea pedagogica a metodei  didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă 
de  profesor într-o cale de cunoaştere realizată efectiv de şcolar, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu 

deschideri spre educaţia permanentă.”(Sorin Cristea) 
 

În învățământ s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unei 
corelaţii eficiente între predare, învăţare, evaluare şi pentru a forma o personalitate autonomă, 
creatoare copiilor, pentru a le dezvolta spiritul de echipă, de colaborare, întrajutorare și respect 
reciproc. 

Predarea tradiţională în sensul în care profesorul ţine o prelegere, face o demonstraţie, iar 
rolul elevilor este acela de a urmări, nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. 

Este insuficient pentru învăţare dacă în timpul orei elevii doar ascultă explicaţiile 
profesorului şi văd o demonstraţie făcută de profesor. Cauza acestui fenomen, ţine de însuşi 
funcţionarea creierului. Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o explice altcuiva 
pentru a o stoca. 

Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, 
învăţarea nu are loc. 

 Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea 
faptelor. 

 Elevii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. 
 Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi raţionarea conceptelor lor curente 

şi prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. 
 Învăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii. 
 Învăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei 

învăţări. 
 Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi, este afectat de 

gradul în care elevii învaţă pentru înţelegere şi învaţă cu înţelegere. 
Acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriei 

înţelegeri. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. 
 

Metode interactive: 
 Mozaicul presupune următoarele etape: 
o Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o 

fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de 
cunoaştere. 

o Prezentarea succintă a subiectului tratat. 
o Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere. 
o Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii 

care au numărul 1 vor forma un grup ș.a.m.d. 
o Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere 

desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc 
modul în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor din grupul lor original. 

o Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membrii. 
o Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa. 
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Exemple de activități de învăţare (cls. I): 
 

Mozaicul 
Obiectul: Matematică 
Subiectul : Numărul şi cifra 8-consolidare 
 

 Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru. 
 Fiecare grupă își alege un nume și primeşte  câte o fişă de lucru individuală.  
 Elevii se regrupează după numele ales (lalele, ghiocei, zambile, viorele). 
 Astfel grupaţi ei lucrează în grupul lor, se consultă acolo unde nu ştiu sau au nelămuriri, 

dacă este cazul sunt ajutaţi de învăţător. 
 După ce au finalizat fişa de lucru, elevii se regrupează ca la început şi devin EXPERŢI în 

grupul lor. Le prezintă şi colegilor conţinutul fişei, le dau lămuririle necesare acolo unde 
este cazul. 

 Învăţătorul monitorizează activitatea elevilor. 
Lalelele 
Desenează un obiect care să semene cu cifra 8. 

 
 
 
 
       Ghioceii 
       Desenează în diagramă atâtea floricele câte arată cifra 8. 
 
 
 
                                                   
 
 
 
        
         Zambilele 
         Pune cifra corespunzătoare numărului de elemente. 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
           Viorelele 
           Scrie un rând cu cifra 8  folosind carioca cu culoarea ta preferată. 
  



109

CUBUL 
Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate 
următoarele etape: 
o Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 
asociază, aplică, argumentează. 
o Anunţarea temei. 
o Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului. 

- Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 
- Compară: ce este asemănător, ce este diferit. 
- Analizează: spune din ce este făcut. 
- Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 
- Aplică: la ce poate fi folosită? 
- Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei 

tale. 
o Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 
o Afişarea formei finale pe tablă. 
Obiectul: Matematică 
Tema: Numărul şi cifra 5 (consolidare) 

 Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe, câte fețe are un cub. 
 Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales ca simboluri următoarele jetoane: ursuleţ, broscuță, 

buburuză, clovn, zar, păpuşă( toate aceste simboluri reprezintă jucării). 
 Învăţătoarea le prezintă elevilor un cub care are desenat pe fiecare latură una din jucăriile 

amintite mai sus, pe care va trebuii să: 
1. ursuleţul - DESCRIE 
2. broscuța - COMPARĂ 
3. mingea - ANALIZEAZĂ 
4. piticul - ASOCIAZĂ 
5. iepurele - APLICĂ 
6. buburuza - ARGUMENTEAZĂ 
Toate aceste operaţiuni elevii le vor face pe fişe, fiecare echipă va primi o fişă 
conform simbolului ales. 

 După ce elevii vor lucra pe echipe aceste fişe, vor veni la tablă, bineînţeles un 
reprezentant al fiecărei echipe, care va prezenta colegilor rezultatele finale ale fişelor de 
lucru. 

1) DESENEAZĂ cifra 5. Descrie elementele ei componente. 
 

 
 
 
 
  
                                                                                             

2) COMPARĂ  cifra 5 cu cifra 2 și spune cu ce obiecte se aseamănă fiecare.                                             
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        3) ANALIZEAZĂ următoarele mulţimi și specifică câte elemente are fiecare:  
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 4) APLICĂ - Scrie  un rând cu cifra 5. 
 
 

        5) ASOCIAZĂ cifra cu obiecte din mediul înconjurător. 
 
 
 
 
 
 
         
 
 6) ARGUMENTEAZĂ că mulțimea mingiilor are 5 elemente. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciorchinele 
Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei, 
presupune următoarele etape: 

1. Se scrie un cuvânt sau temă care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei. 
2. Se notează toate ideile care vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia, 

trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial. 
3. Pe măsură ce se scriu cuvinte se trag linii între toate ideile care par a fi conectate. 
4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile. 

 
Obiectul: Cunoaşterea mediului 
Tema: Animalele sălbatice (recapitulare) 
 

 Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6 elevi. 
 Fiecare echipă  primeşte câte o fişă, care are scris în centrul ei, într-un oval,animale 

sălbatice din ţara noastră/animale sălbatice din alte zone ale lumii. 
 Elevii trasează pe fişă săgeţi din acel oval, scriind animalele care fac parte din acea 

categorie. 
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 După ce au finalizat fişa elevii, cei care au fost desemnaţi experţi, vin la tablă şi prezintă 
întregii clase, animalele din acea categorie, pe care a reuşit să le găsească. 

 Se poate completa vorbind câte ceva despre acel animal. 
 

 
                                                                           
                                                                                                             

 
 
 
 

 
Turul galeriei 
Presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate de grupul de elevi. 

1. În grupuri de 3 sau 4, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate finaliza într-o 
diagramă. 

2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta 

fiecare produs. 
4. După turul galeriei, grupurile  îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 

celelalte. 
Obiectul: Matematică 
Tema: figuri geometrice (recapitulare) 
 
 Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. 
 Ei vor primi plicuri cu diferite figuri geometrice (cercuri, pătrate, dreptunghiuri, 

triunghiuri, romburi) de mărimi şi culori diferite. 
 Elevii vor trebui să realizeze cu aceste figuri geometrice obiecte, peisaje, personaje, etc. 
 Fiecare membru al echipei va avea ceva de lucru în echipă. Unul lipeşte, altul fixează pe 

suport, verifică, ajută. 
 Aceste produse se expun în clasă. Elevii trec pe rând și analizează, apoi îşi notează o 

steluță pe foaia expusă sub lucrarea care i se pare mai reuşită sau mai interesantă. La 
sfârşit se numără steluţele obţinute de fiecare grupă şi se face un clasament al acestora.  

 
Metoda cadranelor 
 
 Este o metodă ce se poate folosi atât în orele de predare cât şi în cele de consolidare. Se 
poate aplica individual,în echipă sau perechi. Este o metodă complexă cu conexiuni 
interdisciplinare. 
 STRUCTURA: 
 Cadranul I;ce l-a impresionat în textul prezentat:citat, comentarii,întrebări 
 Cadranul II: exemple 
 Cadranul III: creaţie 
 Cadranul IV: desen 

Obiectul: Matematică 
Tema: Numărul şi cifra 7-consolidare 
 

ANIMALE SĂLBATICE 

leu elefant vulpe urs 
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I: Scrie două rânduri cu cifra 7 
     
     
     
     

 

II.Completează cifra corespunzătoare: 
           
 
 
           

III.Desenează tot atâtea elemente câte 
arată cifra. 
 
 
 
 
      
             7                   7 

IV. Transformă cifra 7 într-o coasă. 

 
BRAINSTORMING- furtună în creier 
              Este  o metodă care produce un asalt de idei, o intensă activitate imaginativă. Se aplică 
în două variante: 
 Varianta deschisă: membri grupului comunică între ei. 
  Varianta închisă: soluţiile sunt prezentate în scris.      

Obiectul: Matematică 
Subiectul: Numărul şi cifra 7- consolidare 
                                         
 
 Săptămâna                                  7 pitici 
 
  
                                                                            cifră 
            La ce vă gândiţi când vedeţi 7? 
       
                                                                   număr                 
 
 
 
PRO ȘI CONTRA 
 
Obiectul: Cunoașterea mediului 
Subiectul: Anotimpurile - consolidare 

Elevii sunt grupaţi în două echipe: unii pro (afirmaţii), alţii contra (negaţii). 
Vor forma două echipe egale ca număr. Cei care sunt pro vin în faţa clasei, iar cei care 

sunt contra se vor aşeza faţă în faţă cu primii, dar în spatele clasei. (Ne imaginăm o linie  la 
mijloc care desparte cele două echipe). Fiecare membru al echipei va  avea de spus câte o 
replică pe rând şi de argumentat: 
”Îmi place iarna pentru că …” 
”Nu-mi place iarna pentru că…” 

Câştiga echipa în care fiecare elev va da câte o replică fără timp de gândire prea mare. 
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Îmi place iarna pentru că ....  

 
 ………………………………………; 
 ………………………………………; 
 ………………………………………; 
 ………………………………………; 
 ……………………………………... . 

Nu îmi place iarna pentru că ....   

                                      
 ………………………………………; 
 ………………………………………; 
 ………………………………………; 
 ………………………………………; 
 ……………………………………… . 

 
Floare de nufăr 
 
Obiectul: Limba și literature română 
Subiectul: „Fata moșului și fata babei” – de Ion Creangă 
 

Clasa este împărţită în 8 grupuri formate din 3-4 elevi. Fiecare grup are sarcina de a alege o 
floare de nufăr care are scris în centrul ei unul din cuvintele (linie valorică a persoanei) care o 
caracterizează pe fata moșului: bunătate, iubire, înţelegere, dăruire, prietenie, compasiune, 
hărnicie, unire. Elevii vor avea la dispoziţie 20 minute pentru a găsi 8 argumente, corelaţii cu 
privire la cuvântul ales. După expirarea timpului, toate florile de nufăr se afişează pe tablă şi se 
citesc pe rând. Ceilalţi colegi vor face completări şi aprecieri.  
 
 După cum am observat, metodele 
interactive față de cele tradiționale se 
bazează pe activități care implică analiza, 
sinteza și evaluarea. 
 Argumentele folosirii metodelor 
interactive sunt următoarele: 

 Învățarea se bazează pe experiența 
personală. 

 Elevul este în centrul procesului de 
învățare. 

 Învățarea este personalizată pentru 
fiecare copil. 

Toate aceste elemente contribuie la realizarea unei activități de învățare eficiente. 
Școlile se concentrează pe oferirea unui mediu de învățare în care elevii pot acumula 

competențele necesare. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

 
- www.didactic.ro 
- ro.scribd.com./doc/ : Alina Margaritoiu, Alina Brezoiu – Metode interactive de predare – 

învățare (suport de curs) 
- www.elife-posdru.ro 
- Nicolae M., Strategii pentru succes în predare/învățare, AFIR Publishing House, 2003, 

ISBN 973-86135-1-5 

 
VALORI MORALE 
-fata moșului- 
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METODE INTERACTIVE ÎN ARTE 
 
 

Prof. înv. primar Valentina Puiu  
Şcoala Gimnazială „Regina Maria”, Curtea de Argeş 

 
 

„Visez la o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniştit şi 
cuviincios, într-o margine de cetate, iar oamenii tineri ai lumii să vină acolopentru a se elibera 
de tirania profesoratului. Căci totul şi tot le dau lecţii. Totul trebuie învăţat din afara şi pe 
dinafară, iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări.Dar nu vedeţi 
că au şi ei ceva de spus? De mărturisit ceva ? Şi nu vedeţi că noi nu avem întotdeauna ce să le 
spunem ? Suntem doar mijlocitori între ei şi ei înşişi... Dar nici asta nu trebuie să le fie spus.” 
(Constantin Noica)  
  

Am avut ocazia, în anul 2007, fiind la o şcoală din mediul rural, să urmez cursurile de formare 
„PIR”, unde am învăţat că nu numai metodele tradiţionale pot să fie puse în aplicare în ciclul 
primar, ci şi noile metode „interactive”. 

Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, ci un 
loc unde trebuie să înveţe toţi cei care lucrează. 

Metodele didactice tradiţionale deţin rolul de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor în 
maniera următoare: cadrul didactic – emiţătorul, respectiv elevul – cel care depozitează informaţiile 
transmise. Acestea deţin un rol important în cadrul procesului instructiv – educativ deoarece este 
nevoie şi de conversaţie (care ia forma dialogului învăţătoare-elevi, respectiv elevi-elevi), de 
exerciţiu (în vederea formării unor deprinderi), de povestire (prin care elevii conştientizează 
greşelile de pronunţie şi limbaj), precum şi de observare (în vederea formării unei păreri legate de 
tema luată în discuţie, respectiv exprimarea acesteia oral sau în scris). 

A gândi critic înseamnă a fi curios, a adresa întrebări, a căuta răspunsuri, a te implica în 
activitatea solicitată, a analiza logic, a căuta argumente pro şi contra. Încă din ciclul primar, elevii 
trebuie formaţi să gândescă, nu doar să asimizeze mecanic cunoştinţele. Trebuie eliminată 
monotonia din sistemul de învăţământ tradiţional, prin care elevul stă în bancă şi doar notează 
informaţiile în vederea asimilării ulterioare a acestora. 

Metodele activ-partcipative, moderne constituie un proces activ, de lungă durată şi complex, 
care îl face pe elev să treacă cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi o cunoaştere 
autentică. 

BRAINSTORMING-UL reprezintă un mod simplu şi eficient de a genera idei noi. Este o 
metodă de stimulare a creativităţii în cadrul activităţii în grup. Principiile după care se 
fundamentează această metodă didactică sunt: cantitatea determină calitatea. Participanţii trebuie să 
emită cât mai multe idei. Cadrul didactic este cel care determină elevii să se implice cât mai mult 
deoarece adresează întrebările necesare, ajută cu informaţii suplimen-tare şi îi conduce pe elevi la a 
găsi idei folositoare soluţionării problemei. Asociaţia liberă, spontană de idei, conduce la 
evidenţierea unor idei valoroase. Această etapă oferă posibili-tatea participanţilor să emită cât mai 
multe idei referitoare la tema propusă. Metoda a fost iniţiată de A. Osborn în anul 1953 ca idee de a 
găsi soluţia optimă pentru rezolvarea unei probleme. Condusă cu tact pedagogic şi inspiraţie, 
metoda poate reprezenta o cale accesibilă spre învăţare care stimulează creativitatea şi gândirea 
critică. Regulile abordării acestei metode ca şi metodă didactică sunt: stimularea cât mai multor 
idei, pornind de la o temă dată, preluarea acestor idei şi evidenţierea celor mai reuşite, evitarea 
oricărei critici la adresa partenerilor, manifestarea liberă şi conştientă a imaginaţiei. Metoda poate fi 
folosită începând cu clasa a doua, într-o fază uşoară, pentru ca în clasele a III-a şi a IV-a să fie o 
metodă de bază în formarea gândirii critice a elevilor. 

 



115

CIORCHINELE reprezintă o metodă de predare – învăţare care-i încurajează pe elevi să 
gândească liber şi deschis. Prin această metodă se stimulează evidenţiere conexiunilor între ideile 
unei teme luate în discuţie. De asemenea, ciorchinele este şi o tehnică de căutare a căilor de acces 
spre propriile cunoştinţe, evidenţiind modul propriu de a înţelege o anumită temă, un anumit 
conţinut. Ajută cadrul didactic să înţeleagă maniera în care fiecare elev înţelege noţiunile şi îi oferă 
posibilitatea de a interveni diferenţiat.Paşii de urmat sunt următorii: se scrie un cuvânt sau o 
propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau al unei foi de bloc mare de desen. Se scriu cât mai multe 
cuvinte, propoziţii legate de tema propusă. Se trasează o linie între cuvintele scrise anterior în 
vederea evidenţierii unor conexiuni dintre aceste idei. Nu se limitează numărul ideilor, dar trebuie 
oferit un timp de lucru pentru această activitate. Ciorchinele este o tehnică care se poate realiza atât 
individual, cât şi ca activitate în grup. Atunci când se aplică individual, tema propusă trebuie să fie 
familiară elevilor pentru că aceştia nu pot culege informaţii de la colegii de grup. Se poate utiliza ca 
metodă de evaluare după un capitol sau un şir de lecţii. Folosită în grup, tehnica ciorchinelui dă 
posibilitatea fiecărui elev să ia cunoştinţă de ideile colegilor, de legăturile şi asociaţiile pe care 
fiecare participant le face la un moment dat. 

METODA MOZAIC este o metodă prin care se realizează învăţarea prin cooperare între 
elevi. Presupune următorii paşi: construirea grupurilor de lucru – clasa de elevi împărţită în grupuri 
de câte 4-5 elevi, în funcţie de efectivul acesteia. Cadrul didactic împarte textul ce urmează a fi 
studiat în 4-5 părţi (atâtea câte grupuri de lucru sunt). Fiecare elev cu numărul 1 va forma acelaşi 
grup (care poate să aibă şi un nume original). Acesta trebuie să discute conţinutul de idei al părţii 
repartizat de către cadrul didactic. Trebuie să realizeze citirea conştientă şi explicativă, să 
evidenţieze ideile principale, precum şi modalitatea de prezentare cât mai clară către colegii de 
clasă. Revenirea elevilor în grupul de 4-5 elevi şi predarea conţinutului pregătit celorlalţi elevi. Prin 
predarea reciprocă se realizează cea mai bună învăţare a unui conţinut informaţional, mai ales 
începând cu a doua jumătate a clasei a III-a deoarece elevii încep să-şi consolideze anumite 
deprinderi, iar unele cunoştinţe să fie bine însuşite. Cadrul didactic monitorizează predarea 
asigurându-se că informaţiile se transmit şi se asimilează corect. Dacă evidenţiază anumite 
neclarităţi, ajută grupul să le depăşească.  

CUBUL este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate în 
învăţarea unui conţinut. Această metodă didactică are următoarele etape: elevii citesc un text sau 
investighează o temă luată în discuţie. Activitatea se poate realiza individual, în perechi sau în grup. 
Se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub din hârtie sau carton să noteze pe fiecare faţă a 
cubului câteba cuvinte sau idei, conform instrucţiunilor date de către cadrul iddactic. Feţele cubului 
pot să cuprindă următoarele cuvinte: Descrie!, Compară!, Aplică!, Argumentează pentru şi 
împotrivă!, Analizează!, Efectuează!. În cazul copiilor de ciclul primar, acţiunile şi operaţiile 
solicitate sunt însoţite de cerinţe suplimentare cu caracter concret. Este foarte important cum se 
implică cadrul didactic în realizarea unei activităţi folosind metoda cubului, cât de bine îşi cunoaşte 
clasa de elevi pentru ca fiecărui elev să îi revină acele sarcini de lucru care corespund potenţialului 
intelectual dobândit până în prezent. De exemplu, pentru fiecare faţă a cubului, învăţătoare poate 
veni cu următoarele întrebări suplimentare: Descrie! – Cum arată?, Compară! – Cu cine se 
aseamănă?, Aplică! – Cum poate fi folosit?, Argumentează pentru şi împotrivă! – E bun sau rău? 
De ce?, Analizează! - Care sunt părţile de vorbire învăţate?, Efectuează! – Cum se numeşte 
rezultatul adunării? Dar al scăderii? 

ESEUL DE CINCI MINUTE este o excelentă modalitate de conştientizare de către elevi a 
ceea ce ştiu despre un subiect, a ceea ce nu ştiu, precum şi a ceea ce ar dori să înveţe sau au învăţat. 
Poate lua forma următorului tabel: 
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
   

Pentru secţiunea ŞTIU, elevii au de notat ideile pe care le ştiu despre tema luată în discuţie. În 
secţiunea VREAU SĂ ŞTIU, elevii notează despre ce ar dori să afle legat de subiectul ales. 
Urmează desfăşurarea lecţiei propiu-zise, realizarea de investigaţii, respectiv dobândirea de 
cunoştinţe legate de tema propusă. În secţiunea AM ÎNVĂŢAT, elevii vor nota la sfârşitul lecţiei 
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ceea ce au reţinut din lecţia parcursă cu toată clasa de elevi. Prin tehnici adecvate şi prin dirijarea 
corectă a învăţării, elevii învaţă noile cunoştinţe, sunt entuziasmaţi de noua metodă de lucru, dorind 
pe viitor a învăţa în aceeaşi manieră. 

ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE reprezintă un set de strategii care angajează mici 
echipe de elevi pentru a promova interacţiunea colegială şi colaborarea. Aceasta se realizează atunci 
când elevii lucrează împreună, ca o echipă, pentru a explora o temă nouă, pentru a rezolva o 
problemă, pentru a crea idei noi, pentru a atinge un obiectiv comun. Pentru ca acest tip de activitate 
să dea roade trebuie eliminată competiţia în favoarea colaborării, iar cadrul didactic să deţină 
abilităţi, competenţe prin care aceste metode de învăţare prin cooperare să fie promovate şi aplicate 
la clasă. Ca şi elemente cheie ale acestei metode sunt: interdependenţa pozitivă între membrii 
grupului, interacţiunea directă, faţă în faţă, exersarea deprinderilor de învăţare în grup, răspunderea 
individuală a fiecărui membru al grupului, rolul de îndrumător şi coordonator al cadrului didactic. 

JOCUL DIDACTIC poate fi utilizat în toate etapele procesului instructiv-educativ, deoarece 
corespunde unei inclinaţii fireşti a copilului de vârstă şcolară mică. Valenţele pedagogice ale jocului 
sunt multiple: stimulează activitatea senzorială şi exprimarea verbală, antrenează gândirea logică şi 
cretaivă, stimulează interesul, fortifivă energiile intelectuale şi fizice ale copiilor. Jocul didactic 
îmbină elementele instructive şi formative cu cele distractive. Aceste poate fi de mai multe feluri: 
de pregătire în vederea înţelegerii unei noţiuni, de exersare a cunoştinţelor asimilate, de creaţie, de 
cunoaştere a realităţii înconjurătoare, de formare/ consolidare a unor deprinderi. Desfăşurate în 
perechi sau colectiv, jocurile didactice îi activează pe elevii ciclului primar din punct de vedere 
cognitiv, acţional, afectiv; dezvoltă reflecţia personală; capacitatea de comunicare şi cooperare. 

PROIECTUL poate fi realizat într-o formă simplă încă din a doua pare a a clasei a doua. Din 
clasa a treia, însă, elevii trebuie dirijaţi în întocmirea proiectelor în vederea dezvoltării gândirii 
critice. Reprezintă o metodă de instruire prin care elevii efectuează o cercetare orientată spre un 
scop anume, ea îmbină cunoştinţele asimilate şi activitatea practică. Realizarea unui proiect pe o 
temă dată sau o temă la alegere presupune: documentarea, emiterea unor ipoteze, anumite desene 
ataşate, părerea personală. Acest tip de activitate îi apropie pe elevi de situaţiile reale, contribuie la 
maturizarea gândirii, dezvoltă simţul responsabilităţii. Chiar dacă elevii nu au realizat de la început 
un proiect bun, ei trebuie încurajaţi, stimulaţi, deoarece din greşeli se învaţă – atâta timp cât elevii 
sunt interesaţi de acest lucru.  

METODA CADRANELOR este o modalitate de sintetizare a unui conţinut informaţional 
solicitând participarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Această metodă de lucru presupune 
trasarea a două axe principale una pe cealaltă, în urma căreia rezultă patru cadrane. De exemplu, 
elevii sunt solicitaţi astfel: în cadranul 1 să noteze caracteristicile anotimpului iarna, în cadranul 2 să 
noteze jocuri de iarnă prezentate în lecţie, în cadranul 3 să noteze personajele textului, în cadranul 4 
să noteze părerea personală legată de acţiunea textului. Prin această tehnică se urmăreşte implicarea 
elevilor în înţelegerea cât mai bine a textului citit, precum şi pentru exprimarea părerii personale 
referitoare la tema dată. 

TURUL GALERIEI este o metodă prin care elevii sunt stimulaţi să-şi exprime părerea 
personală legată de ceea ce au lucrat colegii lor. Cuprinde următoarele etape: elevii, în grupuri de 
câte trei-patru, rezolvă o problemă, răspund la o sarcină de lucru, pe o foaie mare. Produsele muncii 
lor se afişează pe pereţii clasei. La semnalul cadrului didactic, elevii trec pe rând la fiecare poster 
pentru a-şi exprima părerea despre ceea ce au lucrat colegii lor. După ce se termină turul galeriei, 
fiecare grupă îşi reexaminează produsul, discută observaţiile şi comentariile notate de colegi pe 
posterele iniţiale. 

În continuare voi particulariza cele de mai sus în cadrul ariei curriculare ARTE.  
Arta a mijlocit dintotdeauna cunoaşterea lumii prin limbajul său specific, al imaginilor concret 

senzoriale. 
Ea are ca obiectiv dezvoltarea sensibilităţii copilului pentru a-l face să aprecieze şi să caute 

impresii care îi îmbogăţesc mintea, îi călăuzesc inima, îl fac sa simtă bucurii de ordin superior prin 
contemplarea unui peisaj sau prin vizionarea unui spectacol. 
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În cadrul ariei curriculare ARTE, educaţia plastica şi cea muzicală oferă nemărginite 
posibilităţi de exprimare a sentimentelor si trăirilor umane. 

O asemenea abordare corespunde principiului corelării interdisciplinare a disciplinelor 
înrudite şi afirmarea neîngrădită a capacitaţii creatoare a copilului. 

Aşa cum I. Newton a ordonat culorile intr-un cerc cromatic pe care l-a împărţit în şapte 
sectoare şi a făcut o paralela intre culorile spectrului si tonurile gamei muzicale: roşu –DO, oranj – 
RE, galben –MI, verde –FA, albastru –SOL, indigo - LA, violet –SI, tot aşa, prin amestecul a două 
culori vecine în cercul cromatic, în cantităţi inegale, se pot obţine nuanţe ale acestor culori. Acestea 
juxtapuse după strălucirea lor, formează game. 

Armonia cromatica şi Sonora reprezintă un efect al organizării într-un tot. A pune în acord doi 
termeni mai mult sau mai puţin diferiţi, care se află într-un raport de contrast, înseamnă a crea baza 
unei armonii. Cele mai frumoase culori sau cele mai plăcute sunete, dacă sunt ordonate inspirat, 
produc un efect estetic excepţional. 

Pentru educarea acuităţii vizuale şi a sensibilităţii auditive, am organizat mai multe exerciţii – 
joc, pe care le voi prezenta în cele ce urmează: 

 Găsiţi si desenaţi obiecte diferite ca înălţime, grosime, culoare şi asociaţiile cu sunete (înalte 
sau joase ). În funcţie de intensitate sau contrastul de culoare, asociaţi sunete aspre, moi, 
stridente, de intensitate mai mare sau mai mica. Elevii au folosit tobiţe, piane, xilofoane –
jucării, muzicuţe. 

 Pentru compoziţiile în care s-a folosit contrastul cald-rece, asociaţi contrastul culorii, închis 
– deschis. S-au ales cântece despre anotimpuri, cântece vesele sau triste. 

 Le-am cerut elevilor să aşeze pe suprafaţa hârtiei, de la stânga la dreapta, pete de mai multe 
culori, iar sub fiecare culoare să găsească tonurile si nuanţele acesteia. Ei au observat că 
galbenul poate fi ca lămâia, gălbenuşul, nisipul, Soarele şi au ales cântecul “Soare de vară“. 
Roşul poate fi trandafiriu, ruginiu, ca racul şi au ales cântecul “Glasul florilor“. Verdele 
poate fi ca iarba, bradul, broasca şi a inspirat alegerea cântecului “Ce petrecere frumoasa!“. 
Acest gen de activitate s-a realizat sub forma unui concurs pe care l-a câştigat grupa care a 
găsit cele mai multe corespondente. 

 Un procedeu privind redarea ritmului plastic al liniei îl constituie audierea unei partituri. În 
funcţie de ritmul muzical, elevii pot aplica linii în cadrul unui fond compoziţional, cu 
diferite instrumente. Am observat satisfacţia şi reacţia pozitivă în audierea acelor partituri 
ritmate. În funcţie de partitura audiată, elevii trebuie să prezinte ritmul liniilor. Liniile 
paralele sugerează ordine, armonie, cele întretăiate – agitaţie, cele concave sau convexe – 
plinătate sau uscăciune. 

 Desenul constituie cel mai firesc mijloc de exprimare a gândurilor, ideilor, sentimentelor, 
mai ales atunci când îl asociem cu muzica, acest lucru oferind evidente emoţii artistice 
elevilor la nivelul lor de înţelegere. 

 Pentru fiecare tema plastica de lucru folosită, am adresat întrebarea “Ce sunet, muzică sau 
cântec ai asociat?“ Elevii au găsit un cântec potrivit tehnicii şi ritmului de lucru. 
Dactilopictura – “Ploaia“, monotipia – “Fluture vino“, suflarea dirijată – “Greieraşul“, 
stropirea cu ajutorul periuţei – “Ninge“, ştampilarea cu diferite obiecte – “Trec soldaţii “. 

 In ceea ce priveşte trandisciplinaritatea, în tehnica aplicării culorilor cu carioca, a menţiona 
pata şi linia în benzi desenate, prin care elevul are posibilitatea să-şi exprime trăirile 
sufleteşti, în detalii adesea amuzante şi să-şi cultive talentul literar. 

 Lecţiile însoţite de imagini sau desene înlesnesc introducerea elementelor concrete în 
predare. 
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Abordând probleme teoretice de cromatologie, am putut aplica metoda Ciorchinele, folosita 
aici ca mijloc de structurare a ceea ce elevii au învăţat şi ca modalitate de a construi asociaţii noi.  

  
Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe aceste metode moderne, utilizate în 

procesul de predare – învăţare – evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să 
servească scopului instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale 
elevilor (de a gândi, de a înţelege, de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a 
creativităţii).  

Accentul cade pe modalitatea prin care elevii învaţă. Utilizând metode didactice moderne, 
elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii, să-şi cultive creativitatea, să-şi 
îmbogăţească vocabularul, să capete mai multă încredere în sine, să-şi formeze deprinderea de a 
vorbi corect. 

Aşadar, mai presus de toate, învăţătorul este persoana care dăruieşte multă dragoste, pentru că 
fiecare elev simte nevoia să fie preţuit, iubit şi tratat pe picior de egalitate cu adulţii. Ei dau 
încredere dar şi cer încredere din partea celor mari. Pentru a realiza acest deziderat, ştiind că „nimic 
nu e uşor şi fiecare lucru îşi are importanţa lui”, consider că învăţătorului îi revine misiunea de a 
transmite copiilor, prin îmbinarea metodelor clasice şi moderne, o cultură acumulată în secole, dar 
şi o pregătire pentru un viitor, în bună măsură, imprevizibil. 
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MICI ARTIȘTI PE SCENA MARE 
(dramatizări pentru clasele mici) 

 
Prof. înv. primar Mădălina Maria Mitu  

Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân Curtea de Argeș, Jud. Argeș 
 
 

SAREA ÎN BUCATE 
Dramatizare după povestea cu acelasi nume de Petre Ispirescu 

 
PERSONAJE: 

1) Povestitor 1 
2) Povestitor 2 
3) Împăratul 1 
4) Împăratul 2 
5) Împărăteasa  
6) Fata cea mare 
7) Fata cea mijlocie 
8) Fata cea mică 
9) Fiul de împărat 
10) Chelăreasa 
11) Bucătăresele (3) 
12) Mesenii  
 
 

POVESTITOR 1 (iese în fata cortinei trase): A fost odată un împărat care avea trei fete. 
Împăratul le iubea ca pe ochii din cap, iar ele, la rândul lor, se sileau cât puteau să îl facă să uite 
de moartea mamei lor.  

Într-una din zile, împăratului îi veni o idee năstrusnică. 
(Povestitorul se retrage în spatele cortinei.) 

 
SCENA 1 

Se ridică cortina. Împăratul si cele trei fete se află în grădina palatului. Fata cea mică, mai sfioasă, 
stă mai deoparte. În fundal se văd copacii din livadă. Se aude în surdină un cântec interpretat la 
nai de Gheorghe Zamfir. 
 

ÎMPĂRATUL 1: (întrebând pe fata cea mare): Fata mea, cum mă iubesti tu pe mine? 
 
FATA CEA MARE: (după un moment de gândire): Cum să te iubesc, dragă tată? Ca 

mierea, atât de mult te iubesc! 
 
ÎMPĂRATUL 1: Să trăietti, fata tatei, si Dumnezeu să-mi facă parte de tine! (Apoi către 

fata cea mijlocie:) Dar tu, fata tatei, cum mă iubesti pe mine? 
 
FATA CEA MIJLOCIE: Ca zahărul, tată, asa de dulce te iubesc! 
 
ÎMPĂRATUL 1(către fata cea mai mică): Dar tu cum mă iubesti, fata mea? 
 
FATA CEA MICĂ (lăsând privirea în jos, rusinoasă): Eu … eu, tată, te iubesc ca sarea în 

bucate! (Brusc, se opreste fundalul sonor.) 
 
FETELE CELE MARI (îsi întorc capetele si râd pe înfundate). 
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SCENA 3 
În camera împărătesei. De jur împrejur sunt câteva scaune. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA: Cine esti tu, fată frumoasă? 
 
 FATA CEA MICĂ (cu rusine): Măria-Ta, nu sunt altceva decât o fată sărmană si cu frică 
de Dumnezeu, dar care nu am avut noroc pe lume. Nu am alt gând decât să vă slujesc cu credintă si 
să nu ies din cuvântul împăratului si împărătesei. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA (întorcându-se într-o parte): Sunt sigură că nu poate să fie decât dintr-un 
neam bun. (către fată:) Am să te fac ajutorul meu. De astăzi înainte vei fi slujnica mea. 
 
 POVESTITOR 1 (i se aude doar vocea de după cortină, fără să se vadă): Si asa trecu o 
vreme, iar în timpul acesta fata se dovedi de toată încrederea. Unde mergea împărăteasa mergea si 
ea, ce lucra împărăteasa lucra, si ea. Astfel, împărăteasa începu să o iubească asa ca pe propriul 
său copil, mai ales pentru vorbele întelepte pe care le spunea. Văzând asa, împăratul spuse într-o zi 
împărătesei:) 
 
 ÎMPĂRATUL 2: Mă mir că te-ai alipit atât de fata aceasta. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA: Împărate, domnul meu, pe nicio altă fată nu am iubit-o cum o iubesc pe 
aceasta pentru vorbele ei mestesugite. 
 
 ÎMPĂRATUL 2: Uite de ce am venit. Împăratul de la miază-noapte s-a pornit cu război 
asupra noastră. Mare foc si potop s-a abătut asupra împărătiei. De aceea, trebuie să plec la luptă cu 
feciorul nostru. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA (supărată si speriată) Măria-Ta, să nu-mi faci una ca asta! 
 
 ÎMPĂRATUL 2 (oftând): Stii că nici eu nu as vrea, dar nu am de ales! Plecăm să alungăm 
pe acest lup al pustiei! 
 
 ÎMPĂRĂTEASA (resemnată): Dacă nu-i cu putintă să te înduplec, atunci fie! Dumnezeu 
să vă aibă în pază si să vă ocrotească! (Începe să plângă. Împăratul 2 iese.  Se trage cortina.) 

 
 POVESTITOR 2 (iese în fata cortinei trase): La război, nu stiu cum se întâmplă, că fiul de 
împărat fu rănit. Când îl aduseră acasă împărăteasa începu a se jeli si a plânge. La căpătâiul 
rănitului se perindau când împărăteasa, când slujnica ei, veghindu-l pe rând si îngrijindu-l. 

(Povestitorul se retrage în spatele cortinei.) 
 

SCENA 4 
 

În camera fiului de împărat. În mijlocul camerei este un pat pe care stă întins fiul împăratului. La 
capătul patului – un scaun. Fata cea mică stă la căpătâiul lui si îl mângâie. 
 
 FATA CEA MICĂ (cu duiosie): Ştiu că te doare, dar ai să vezi că o să treacă. Spune, mai 
vrei ceva? 
 
 FIUL DE ÎMPĂRAT: Nu vreau nimic altceva decât să te stiu lângă mine. 
 
 FATA CEA MICĂ: Sunt aici. Nu plec de lângă tine. 
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SCENA 3 
În camera împărătesei. De jur împrejur sunt câteva scaune. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA: Cine esti tu, fată frumoasă? 
 
 FATA CEA MICĂ (cu rusine): Măria-Ta, nu sunt altceva decât o fată sărmană si cu frică 
de Dumnezeu, dar care nu am avut noroc pe lume. Nu am alt gând decât să vă slujesc cu credintă si 
să nu ies din cuvântul împăratului si împărătesei. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA (întorcându-se într-o parte): Sunt sigură că nu poate să fie decât dintr-un 
neam bun. (către fată:) Am să te fac ajutorul meu. De astăzi înainte vei fi slujnica mea. 
 
 POVESTITOR 1 (i se aude doar vocea de după cortină, fără să se vadă): Si asa trecu o 
vreme, iar în timpul acesta fata se dovedi de toată încrederea. Unde mergea împărăteasa mergea si 
ea, ce lucra împărăteasa lucra, si ea. Astfel, împărăteasa începu să o iubească asa ca pe propriul 
său copil, mai ales pentru vorbele întelepte pe care le spunea. Văzând asa, împăratul spuse într-o zi 
împărătesei:) 
 
 ÎMPĂRATUL 2: Mă mir că te-ai alipit atât de fata aceasta. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA: Împărate, domnul meu, pe nicio altă fată nu am iubit-o cum o iubesc pe 
aceasta pentru vorbele ei mestesugite. 
 
 ÎMPĂRATUL 2: Uite de ce am venit. Împăratul de la miază-noapte s-a pornit cu război 
asupra noastră. Mare foc si potop s-a abătut asupra împărătiei. De aceea, trebuie să plec la luptă cu 
feciorul nostru. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA (supărată si speriată) Măria-Ta, să nu-mi faci una ca asta! 
 
 ÎMPĂRATUL 2 (oftând): Stii că nici eu nu as vrea, dar nu am de ales! Plecăm să alungăm 
pe acest lup al pustiei! 
 
 ÎMPĂRĂTEASA (resemnată): Dacă nu-i cu putintă să te înduplec, atunci fie! Dumnezeu 
să vă aibă în pază si să vă ocrotească! (Începe să plângă. Împăratul 2 iese.  Se trage cortina.) 

 
 POVESTITOR 2 (iese în fata cortinei trase): La război, nu stiu cum se întâmplă, că fiul de 
împărat fu rănit. Când îl aduseră acasă împărăteasa începu a se jeli si a plânge. La căpătâiul 
rănitului se perindau când împărăteasa, când slujnica ei, veghindu-l pe rând si îngrijindu-l. 

(Povestitorul se retrage în spatele cortinei.) 
 

SCENA 4 
 

În camera fiului de împărat. În mijlocul camerei este un pat pe care stă întins fiul împăratului. La 
capătul patului – un scaun. Fata cea mică stă la căpătâiul lui si îl mângâie. 
 
 FATA CEA MICĂ (cu duiosie): Ştiu că te doare, dar ai să vezi că o să treacă. Spune, mai 
vrei ceva? 
 
 FIUL DE ÎMPĂRAT: Nu vreau nimic altceva decât să te stiu lângă mine. 
 
 FATA CEA MICĂ: Sunt aici. Nu plec de lângă tine. 
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 FIUL DE ÎMPĂRAT: Stii, cred că am început să tin la tine ca la o soră a mea. Tu esti 
singura care stii să îmi alini orice durere. (Fata cea mică pleacă capul rusinoasă si iese.) 
 
 POVESTITOR 2 (de după cortină): După un timp …  
(Intră împărăteasa. Când o vede, fiul se ridică usurel la marginea patului. Împărăteasa se asază pe 
scaunul de la capătul patului.) 
 
 FIUL DE ÎMPĂRAT: Stii ce, mamă, mie mi-ar fi voia să mă însor. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA: Bine, măicută, bine. O să-ti caute maica o fată bună de împărat, si de 
neam, si de treabă. 
 
 FIUL DE ÎMPĂRAT: Ea e găsită, mamă. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA: Si cine este? O stiu eu? 
 
 FIUL DE ÎMPĂRAT (cu rusine): Să nu te superi, mamă, dacă ti-oi spune. Mie mi-a rămas 
inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărati si de 
domni am văzut, niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a robit inima. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA (cu blândete): Bine, măi mamă, tocmai o slujnică ti-ai ales? Puteai si tu 
să alegi o printesă, nu o servitoare! Am fi dat sfoară în tară si ti-am fi ales! 
 
 FIUL DE ÎMPĂRAT: Mamă, decât o printesă pe care să n-o iubesc, mai bine o fată de 
rând care să-mi fie aproape si la bine si la greu. 
 
 ÎMPĂRĂTEASA: Bine, fie, ai binecuvântarea mea. Acum trebuie să mai stăm de capul 
tatălui tău si să-l înduplecăm. (Se ridică amândoi si pleacă. Se trage cortina.) 
 
 POVESTITOR 1 (iese în fata cortinei trase): Nu a fost mare greutate să înduplece pe 
împărat, pentru că amândoi căzură cu rugăciune si lăudară pe fată cum stiură ei mai bine. 
Logodiră, deci, pe fiul lor cu fata din casă a împărătesei si hotărâră si nunta. Când începură a face 
invitatiile, fata se rugă cu cerul si cu pământul ca la nuntă să poftească si pe tatăl ei, fără a le 
spune, însă, că acela este tatăl ei. Socrii au fost de acord. În ziua cununiei …    

(Povestitorul se retrage în spatele cortinei.) 
 

SCENA 5 
 

Ne aflăm în salonul palatului. Lume multă, zgomot si muzică de nuntă. În mijloc, o masă mare cu 
tot felul de bunătăti. Într-un colt, mireasa discută cu bucătăresele, apoi pleacă toate „la 
bucătărie”, iesind din scenă. Împăratul 1(tatăl fetei), împăratul 2 si împărăteasa stau în mijlocul 
mesei. Mireasa se întoarce si se asază la masă, lângă mire. Una dintre bucătărese îl serveste pe 
împăratul 1, celelalte îi servesc pe ceilalti invitați. Mesenii încep să mănânce. Tatăl fetei gustă din 
bucate, dar nu îi vine să mănânce. Mai ia câteodată cu vârful cutitului din solnită, nestiind că acolo 
este tot zahăr. Priveste cu mirare când la mireasă, când la bucate, când la ceilalti meseni. Cheamă 
bucătăreasa care l-a servit si cere să i se aducă alte bucate. Bucătăreasa iese, apoi intră cu alte 
bucate.  
 
 ÎMPĂRATUL 1 (către cele două fete): Oare de ce n-or avea gust bucatele acestea? 
 
 FATA CEA MARE: Nu stiu, tată. 
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 FATA CEA MIJLOCIE: Ale noastre sunt foarte bune. 
 
 ÎMPĂRATUL 1 (către vecinul din dreapta): Oare ce-i cu mâncarea aceasta de n-are nici un 
gust? 
 
 VECINUL DIN DREAPTA: E-he, împărate, de când n-am mai mâncat eu bucate bune ca 
acestea … 
 
 ÎMPĂRATUL 1: Îmi dai voie să gust? 
 
 VECINUL DIN DREAPTA: Desigur! 
 (Împăratul 1 gustă de la vecinul din dreapta.) 
 
 ÎMPĂRATUL 1 (către vecinul din stânga): Îmi dai voie să gust si din bucatele dumitale? 
 
 VECINUL DIN STÂNGA: Cât poftesti! 
 (Împăratul gustă de la vecinul din stânga.) 
 
 ÎMPĂRATUL 1: (supărat, cu glas tare): Bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca 
să-ti bati joc de mine? 
 
 ÎMPĂRATUL 2 (mirat): Cum se poate asa ceva, Măria-Ta? După cum vede toată adunarea, 
te cinstesc si pe dumneata ca pe toti ceilalti împărati, fără deosebire. 
 
 ÎMPĂRATUL 1 (furios): Da? Atunci de ce bucatele tuturor mesenilor sunt bune, numai ale 
mele nu? 
 
 ÎMPĂRATUL 2: Cum asa? (Bate de trei ori din palme.)Să vină bucătăresele să dea 
socoteală de ceea ce au făcut. Iar de vor fi găsite vinovate, unde le stau picioarele, acolo le vor sta 
capetele! 
 
 FATA CEA MICĂ (se ridică sus. Către socru): Luminate împărate, eu am gătit aceste 
bucate pentru împăratul ce s-a supărat, si iată de ce. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei 
surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Sora mea cea mare a spus că 
îl iubeste ca mierea, iar cea mijlocie ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate, iar tata s-a 
supărat pe mine si m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să pier si, prin muncă, cinste si 
hărnicie, am ajuns unde mă vedeti. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere si fără zahăr poate 
omul să trăiască, dar fără sare nu. D-aia i-am gătit bucatele fără sare. (Către public) Judecati 
dumneavoastră cine a avut dreptate. 
 
 MESENII: Asa-i! Drept ai judecat si pe nedrept ai fost alungată de acasă! 
 
 ÎMPĂRATUL 1: Ai dreptate! N-am stiut să pretuiesc întelepciunea ta! Te rog să mă ierti! 
 
 FATA CEA MICĂ (sărutând mâna tatălui său): Iar dacă fapta mea te-a supărat, te rog si 
eu să mă ierti! 

(Toti invitatii se veselesc. Se trage cortina.) 
 
 POVESTITORUL 1 (iese în fata cortinei trase): Si-am încălecat pe-o sa, si v-o spusei 
dumneavoastră asa. Si încălecai pe-o lingură scurtă, să trăiască cine-ascultă. Si mai încălecai p-un 
fus, să trăiască si cel ce-a spus. 
 

SFÂRŞIT 
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SOACRA CU TREI NURORI 
dramatizare dupa Ion Creanga  

 
Personaje:  
1) Povestitor  
2) Soacra 
3) Feciorul cel mare 
4) Feciorul cel mijlociu 
5) Feciorul cel mic  
6) Nora cea mare 
7) Nora cea mijlocie 
8) Nora cea mica 
9) Vecina 1 
10) Vecina 2 
 

În curte se afla o masă cu trei scăunele, un foc mic deasupra căruia fierbe pe pirostrii într-un 
tuci mic o mămăligă. 
Soacra : Ţaţo Elviro si ţaţo Florico simt că nu mai pot. Toată ziua numai eu fac treaba si baietii astia 
nu ma ajută cu nimic. 
Ţ Elvira : - Aşa e, lele, numai matale... 
T Florica : - Matale aduci apa, matale faci focul, matale faci cafeaua, matale o bei... 
Ţ Elvira : - Numai mata stii cat mai patimesti...si feciorii nici vorba sa te ajute.... 
Ţ Florica : - Măcar zaharul sa ţi-l aduca... 
T Elvira : - Auzi, lele, da’ feciorii astia ai mata, nu se mai insoara ? 
T Florica : - Sa stii ca si eu m-am intrebat : da’ fecioriii lu’ lelea can’ s-o insura ? 
Soacra : Nu stiu nici eu, ca daca nu le gasesc eu nevasta pe placul meu... 
Ţ Florica :  - Asa , harnica si frumoasa ca mata ? 
Soacra : Nu cred sa gasesc chiar asa, da’ macar pe aproape... 
Ţ Elvira : Stiu eu, lele, o fata...., leită mata...Harnica, tacuta, supusa, bogata... Ti-as mai spune eu, 
da acu trebuie sa plecam ca incepe un serial latino-american nou si pierdem tocmai episodu’ pilot... 
 
Povestitorul : 
Soacra sta in dosul unui gard si priveste in curtea vecinilor la rufele de pe sfoara. 
Tine o floare in dinti si se aseaza la masa pe un scaunel. 
Feciorul cel mare varuie gardul, cel mijlociu face mamaliga iar cel mic taie lemne. 
 (Soacra si fiii cei mari poarta haine cu motive populare, fiul cel mic este imbracat modern si are o 
pieptanatura gen ‘’ creasta de cocos”.) 
 
Soacra : 
-Ioane, e gata mamaliga ? 
Ion : 
-Gata,gata ! (aduce mamaliga) 
Mama mie mi-ar fi cu voie sa ma insor. 
Soacra :- Ca bine zisesi, o sa-ti gaseasca mama o fata harnica, ascultatoare si cuminte dupa chipul si 
asemanarea mea. 
Ion : 
- Bine mamico, cum zici tu. 
Mama : 
- Gheorghe, Ariele, haideti la masa ! 
     Faceti-va rugaciunea si mancati ce am gatit ! 
( Fiecare baiat ia cate un ou cu mamaliga) 
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Mama :  
     -Pai mie nu-mi dati, va uitati ca-s batrana si sarmana si nu ma intrebati  daca mi-e foame ? 
( toti rup mai mult de jumatate din ou si ii dau mamei., dupa care mananca restul repede.) 
Baiatul cel mic : 
   -Mama, ne este sete ! 

Mama : 
   -Gustati din paharul acesta cu vin si opriti-mi restu sa beau si eu, ca n-am avut nici un noroc pe 
lume.    
Povestitorul :  Dupa ce se ridica de la masa cei trei fii saruta mana mamei si pleaca la treaba ; dansa 
scoate   sticla de la piciorul meseii si umple un pahar ; scoate cotoiul de pui din buzunar si se apuca 
sa manance.  
De departe se aud vecinele+ 

Mama : 
   -Ma duc sa-mi gasesc o nora, chiar de-as umbla sapte sate si tot nu am sa ma las… 
(Ajunge in curtea vecinilor si priveste lucrul celor trei fete) 
Soacra: 
   -Imi place sortul acesta! 
Cine a spalat rufele de pe sfoara? 
Fata cea mare : 
   -Eu. 
Soacra : 
   -Daca nu iesi din vorba mea te primesc sa-mi fii nora. 
Fata cea mare : 
   -Dar bine mamico, cu care dintre baieti ? 
Soacra : 

-Cu cel mare doar nu cu aia mici si lenesi…Dar hai mai repede ca poate te molipsesti de la 
lenevia si rautatea astora ! 
(Dupa ce o aduce de mana acasa i-o prezinta lui Ion) 
Soacra : 
   -Iata, ti-am adus mireasa, nu-i prea inalta, nici prea scunda, nici prea slaba , nici prea grasa… 
Hai si mai plecati odata in lume la munca, ce stati si va uitati la ea ? 

 
Fata cea mare : 
   -Mama soacra dar noi nu mancam ? 
Soacra : 
   -Barbatul tau e la munca si tu mananci ?? Il asteptam ! 
(Nora sterge de praf pantofii soacrei, ii da sa manance  si-i toarna vin in pahar, apoi se apuca de 
maturat) 
Tocmai vin baietii de la munca. 
Baietii : 
   -Mama ne este foame ! 
   -Cat ma vedeti de batrana as juca o saptamana ! 
Baietii : 
   -Astazi am fost la sapat, 
Ca sa avem rod bogat 
s-avem ce pune pe masa 
Si o viata mai frumoasa. 
Mama : 
   -Voi o hora stiti juca ? 
Baiatul cel mijlociu: 
   -As juca as tot juca  
Da’ mi-e draga si munca. 
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Mama : 
   -De munciti cu mestesug 
Aveti roade din belsug. 
Si tie am sa-ti caut mireasa,  
Sa traim cu drag in casa ! 
Baiatul cel mijlociu : 
   -Mama cauta-mi cu bine 
Du-te tu si fara mine ! 
Eu ma duc sa pasc mioare  
Prin valcele cu izvoare. 
Mama : 
   -Stai ! 
Cand ati fost voi la sapat , 
Peste tot am colindat, 
Si iata ce ti-am adus … o nora in casa 
Baiatul cel mijlociu : 
   -Mama, chiar că m-ai surprins, 
Esti asa de inspirată  
Cum n-ai fost tu niciodata... 
( bucuria le este umbrita de aparitia feciorului celui mic cu o tanara) 
 

Mama: 
   -Au, au , au copilul meu !!! 
Este oare ce vad eu? !!! 
Da’ unde te-a gasit asta ? 
Asta ţi-este, mă nevasta ? 
 
Baiatul cel mic :  
   -Nici vorba ca m-a gasit! 
Eu o luna n-am dormit. 
Am umblat şi-am căutat,  
Şapte sate am umblat  
Am cernut şi am ales,  
Pan la urma, am cules: 
Ea este mireasa mea! 
Soacra: 
„ Ea este mireasa mea…„ zice soacra incet… 
B c mic: 
- M-am gandit sa  nu te ostenesti prea tare cu atata alergat. 
Soacra : 
   -Tu ti-ai luat-o, tu sa traiesti cu ea ! 
Printre lacrimi : te-am crescut ca pe o floare si tu...., si tu...., tu imi faci asta .... 
 
( Nora cea mare ii saruta mana, cea mijlocie ii aranjeaza basmaua iar cea mica ii intoarce spatele) 
   -Vai ce-aglomerata  
Si ce incarcata 
E astazi casa mea ! 
A mai venit si ea ! 
( Toti mai putin soacra au incins un joc dupa care baietii au plecat la munca)  
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Soacra si-a pus un ochi in ceafa cu care le ameninta pe nurori. 
Soacra :    
Eu mai stau putin sa fac niste planuri de viitor că..., fara mine... 
-Vedeti ca stiu tot ce faceti , chiar si cand dorm, pasamite acu...… 
-Acu, ce faceti ? Mergeti unde va e chemarea ! La munca ! 
Nora cea mare(speriata) : 
   -Vai de sufletelul nostru…Ochiul naravas al soacrei vede tot !! 
Toate nurorile : 
   -Bine mama o sa lucram cum stim noi mai bine ! 
Nora cea mica : 
   -Dar bine,mamicuţă socriţă, noi nu mancam ? 
Soacra : 
-Barbatii nostrii muncesc si voua va arde de mancare ? Hai, la treaba ! 
 
N c mică : 
-Dragele mele, la mine, la mamuca si la tatuca, nu prea era asa... Cand era de munca munceam toţi, 
can era de somn, dormeam toţi ! 
N c mijlocie : 
- Nici sa nu mai spui cuvantul ala ca, de ne aude mamuca, e vai de noi !!! 
N c mica : 
- Ce cuvant ? 
Nc mare : 

- Adica ce face mamuca acu... 
Nc mijl : 

- Ala care inseamna sa pui mainile pe langa tine si sa uiti de toate... 
- Adica sa... 

Nc mica :  
- Vreti sa spuneti ca baba e la cei drepti acum ? 

 
Nc mijl : - Daca n-am sti-o, asa ai zice... 
Dar mamuca soacra ne vegheaza pas cu pas.  Noi stim foarte bine asta. Ochiul din ceafa e  
pretutindeni. 
 
Nc mica : - Ce spuneti, suratelor? Ca baba asta care doame vede cu ardeiul ala din cefa? Va 
credeam mai dezghetate! 
Nc mijl +mare ingrozite:  

- Nu mai vorbi asa!!! Te rugam!!! 
Nc mica: 

- Bine, dar mie tot mie foame! 
Nc mijl: - Draga surioara, uite niste mamaliga, niste  ceapa, si ceva untura ca desert... 
Nc mica ; - Mamaliga si ceapa eu ? 
Nc mare : Asta a mai ramas de la barbatii nostri de ieri... 
Nc mica : Dar carnati nu-s la afumatoare, slana nu-i in pod, branza nu-i in putina, vin nu-i in beci ? 
Gaini nu-s pe batatura ? 
Nc mare+mijlocie : Ba da, da-s ale mamucai.... 
Nc mica : Pai si n-a zis mamuca ca ce-i al nostru e si-al ei ? 
 Nc mijl : ...ba da.... 
Nc mica : Atunci, si ce-i al mamucai e si-al nostru !!! 
Nurorile pregatesc masa, mananca si adorm langa soacra. 
 
Soacra : 
   -Ia dar ce e aicea? Cine a facut jaful asta ? 
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Nora cea mare: 
   -Mama soacra, dupa ce ai adormit, au venit in vizita parintii nostrii si i-am asezat la masa. 
Soacra : 
   -Cum m-ati lasat sa ma vada cuscrii dormind ? 
Nora cea mare : 
   -Doar aveai ardeiul, ochiul in ceafa, ai vazut totul dar nu ai vrut sa vorbesti cu parintii nostrii… 
Soacra : Cine, eu ?... 
   -De azi inainte, nu o sa mai aveti zile bune cu mine… ! Treceti la treaba ! 
 
 Povestitorul : De ciuda ca i-au facut atata paguba soacra nu mai avea pic de somn. Facuse cercane, 
parul ii albise de tot, abia o mai duceau picioarele, dar limba tot ca de sarpe o avea. 
 
Nc mica : - Dragele mele surioare de suferinta, noi nu mai putem trai in casa noastra pana nu-i vom 
astupa gura babei. 
Nc mare : - Stim si noi, cumnata.... 
Nc mica : - Ascultati cu luare-aminte la mine : pe la amiaza cand mamica socrita isi face somnul de 
frumusete, sa intram val- vartej in casa si fara sa-i lasam ragaz, tu, cumnata mai mare, s-o iei de par, 
s-o invarti prin toata casa, si s-o dai cat a-i pute de tare cu claia de peretele dinspre rasarit. Tu, 
cumnata mijlocie, , s-o iei de par, s-o invarti prin toata casa, si s-o dai cat a-i pute de tare cu claia de 
peretele dinspre apus. Apoi lasati pe mine s-are sa fie bine. 
 
Povestitorul : Fetele asteptara momentul potrivit si facura cum au planuit. Baba cazu lata la pat, cu 
limba umflata si cu ochii tulburi. Spre seara nurorile prinsera a boci de credeai ca s-a spart cerul, in 
asteptarea barbatilor. 
Obositi de la munca acestia auzindu-le pe toate trei plangand navalira in casa . 
 
Bc Mare : Ce s-a intamplat ? Ce are mamuca ? 
Nc mica : Nici noi nu stim ... 
Bc mijl : Are pupilele dilatate...Si ce par incalcit are.... 
Bc mic : Parca ar vrea sa zica ceva ! 
 Soacra se ridica si arata cu mana srpe nc mare si spre rarsarit, cu mana spre nc mijl si spre apus si 
spre cea mica spre mijlocul casei... 
Nc mica : nu pricepeti ce zice ?! 
  -Care au fost ultimele cuvinte ale mamucai ? 
Nora cea mica : 
   -Mamuca pe patul de moarte a spus ca  lasa casa din deal feciorului cel mare, casa din vale celui 
mijlociu, iar noi mezinii sa ramanem in casa batraneasca. 
Povestitorul : Eu i-am lasat pe toti pe langa patul de moarte al soacrei. Plangeau baietii, plangeau 
vecinele dar, mai cu seama, plangeau nurorile... 
Tare se minunau vecinii si o fericeau pe soacra ca are asa nurori care sa fi tinut atat la ea. Eu am 
plecat... De atunci, n-am mai auzit nimic despre soacra, nimic despre nurori. Pana ieri, cand am 
aflat ca soacra s-a facut bine, si-a deschis un salon de coafura la care si-a angajat nurorile cu care s-
a impacat.   
 
Nu am mai vazut nurori care sa-si planga cu atata durere in suflet soacra… 
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RIDICHEA URIASA 
 

DRAMATIZARE 
PERSONAJELE: 

 
 PREZENTATORUL 
 MOŞUL 
 BABA 
 FETIŢA MĂRIUCA 
 CĂŢELUL AZORICĂ 
 PISICA 
 ŞORICELUL CHIŢ 

 
DECORUL: 

 
 Cadrul în care se petrece acţiunea reprezintă o grădină cu flori, zarzavaturi şi o ridiche 

uriaşă, fixată în duşumea, în aşa fel încât să se desprindă atunci când e nevoie; 
 În fundalul scenei se plasează un cadru, drept fereastră cu flori în glastre. 
 

COSTUMELE: 
 

 Prezentatorul – poartă frac negru, pantaloni negri, cămaşă albă şi joben negru; 
 Moşul – poartă costum popular compus din cămaşă din pânză, iţari, opinci şi căciulă de 

oaie; 
 Baba – costum popular compus din ie, poale, fotă, batic cu model popular, cingătoare, 

opinci; 
 Fetiţa Măriuca – costum popular asemănător cu cel al babei, cu ilic, opinci şi fundiţe în păr; 
 Căţelul Azorică – poartă un costum maroniu, cu urechi mari, coadă lungă şi mască de câine; 
 Pisica – poartă un costum alb – gri cu mască de pisică, mustăţi lungi şi coadă lungă; 
 Şoricelul Chiţ – e mărunţel la trup, cu costum cenuşiu – închis, cu coadă lungă, mască cu 

botişor lung şi ascuţit, iar urechile mari, rotunde, ciulite. 
 
PREZENTATORUL: - Dragi copii, vă spun îndată, 

O poveste minunată: 
Într-o zi cu soare plină 
S-a dus moşul în grădină 
Să plivească şi să scoată 
Din pământ, ridichi şi ceapă. 
Cum mergea el printre straturi 
Să adune zarzavaturi, 
Dintr-o dată a văzut, 
Din pământ, cum a crescut 
O ridiche uriaşă, 
Mândră, roşie, făloasă! 
Moşul s-a oprit din cale, 
A privit-o cu mirare 
Şi tiptil, tiptil s-a dus 
Mai aproape şi, şi-a spus: 

 
MOŞUL:    - Dac-o scot, facem din ea, 

Sălăţele câte-om vrea! 
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PREZENTATORUL:  Apucând-o de cotor 
Trase singur, binişor 
Fără niciun ajutor. 

 
MOŞUL:     - Hei-rup, hei-rup! 
   Hai, ridiche uriaşă 
   Să te duc la mine-acasă! 
 
PREZENTATORUL: Dar ridichii nici nu-i pasă 
   Din pământ nu vrea să iasă! 
 
MOŞUL:    - Nu pot singur, ce-s de vină? 
   Babo, babă, vino, vină, 
   De m-ajută ca să scot 
   Uriaşa din grădină! 
 
BABA:    - Iaca viu, dar de ce oare, 
   A crescut aşa de mare? 
 
MOŞUL:    - Lasă, lasă, nu-ntreba! 
   Eu apuc de frunze-aşa, 
   Ia-mă de mijloc, nu sta! 
 
AMÂNDOI:  - Hei-rup, hei-rup! 
   Hai, ridiche uriaşă, 
   Te ducem la noi acasă! 
 
MOŞUL:    - Vai ce greu se lasă scoasă! 
 
BABA:    - Stai, moşnege, binişor 
   Să mai chem un ajutor, 
   Măriucă, Petrişor! 
 
MĂRIUCA:  - Bunicuţă, viu în zbor. 
 
MOŞUL:    - Eu apuc de frunze-aşa, 
   Baba, de cămaşa mea. 
 
BABA:    - Măriucă, nu mai sta  
   Prinde cingătoarea mea. 
 
TOŢI:    - Hei-rup, hei-rup! 
   Hai, ridiche uriaşă, 
   Te ducem  la noi acasă. 
 
MOŞUL:    - Ce-o fi vrând să-i facem oare? 
   Ne mai trebuie – ajutoare! 
 
MĂRIUCA:  - Ia să-l chem şi pe-Azorică, 
   (adresându-se ridichii) 
   Nici acuma nu ţi-e frică? 
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MOŞUL:    - Eu apuc de frunze-aşa, 
   Baba de cămaşa mea. 
 
BABA:    - Măriuco, nu mai sta,  
   Prinde cingătoarea mea! 
 
MOŞUL:    - Haide, haide, Azorică 
   Trage, trage fără frică! 
 
TOŢI:    - Hei-rup, hei-rup! 
   Hai, ridiche uriaşă, 
   Te ducem la noi, acasă, 
   Tii, da greu se lasă scoasă! 
 
MOŞUL:    - Ce ne facem fraţilor? 
   Să mai chem un ajutor. 
 
MĂRIUCA:  - Pisicuţă, Miorlăilă,  
   Vino repede-n grădină.  
   S-o scoatem din rădăcină. 
 
MOŞUL:    - Eu apuc de frunze-aşa, 
   Baba de cămaşa mea. 
 
BABA:    - Măriuco, nu mai sta  
   Prinde cingătoarea mea. 
 
MOŞUL:    - Hai mai repede-Azorică 
   Trage, trage fără frică. 
   Tu, Pisică, ia-l îndată 
   Pe-Azorică chiar de coadă. 
 
TOŢI:    - Hei-rup, hei-rup! 
   Hai, ridiche uriaşă 
   Te ducem la noi, acasă. 
 
BABA:    - Nu suntem de-ajuns vezi bine, 
   Iată-un şoricel că vine. 
    Să-l primim cum se cuvine (aplauze) 
 
TOŢI:    - Vino, te rugăm frumos 
   Poate ne eşti de folos! 
 
MOŞUL:    - Eu apuc de frunze-aşa, 
   Baba de cămaşa mea. 
 
BABA:    - Măriucă, nu mai sta  
   Prinde cingătoarea mea. 
 
MOŞUL:    - Hai mai repede-Azorică 
   Trage, trage fără frică. 
   Tu, Pisică, ia-l îndată 
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   Pe-Azorică chiar de coadă. 
   Hai şi tu mai lasă frica 
   Trage, Chiţ, cât poţi, pisica! 
 
TOŢI:    - Hei-rup, hei-rup! 
   Aţi văzut cum a ieşit 
   Dacă noi toţi ne-am unit? 
 
MOŞUL:    - Hai, ridiche uriaşă, 
   Haide, hai la noi acasă, 
   Să muncim şi să jucăm, 
   Cu toţi să ne bucurăm. 
   Pe ridiche s-o mâncăm! 
 
TOŢI:    - Ce ridiche mare 
   Din pământ am scos 
   Dacă mic şi mare 
   Împreună am fost. 
   Ne-a chemat bunicul 
   Să îl ajutăm 
   Unul după altul 
   Noi cu toţii stăm. 
 
 

BOIERUL ŞI PĂCALĂ 
 

                                          Poveste populară                                                                                       
                                                                                                                                                          
PERSONAJE:    
Povestitorul  
Păcală 
Boierul 
Un sătean  
Cucoana şi vizitiul nu au replici 
 
 
COSTUMAŢII 
Păcala, povestitorul, viztiul şi săteanul sunt îmbrăcaţi în costume populare iar boierul în costum 
bărbătesc (poate fi şi cel de la uniformă). 
Cucoana are o rochie lungă, pălărie şi evantai. 
Vizitiul are bici şi Păcală un trunchi de la un copac mai mic pe care să-l poată duce. 
 
 
Povestitorul I: 
 
Odată Păcală stătea la marginea unei păduri şi se gândea ce să mai facă.Şi când se uită pe drum, 
vede o trăsură venind spre el. Repede se scoală, ia un trunchi de copac şi-l ridică drept în sus. În 
trăsură era boierul, cucoana şi vizitiul care mâna caii.  
 
Boierul(către vizitiu): 
Opreşte trăsura, vizitiule! 
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Boierul( către Păcală): 
Bună ziua! 
 
Păcală: 
Mulţămim! 
 
Boierul: 
Dar ce faci aici? 
 
Păcală: 
D-apoi, cucoane, ia, am pus şi eu lemnul ista să se hodinească olecuţă, că apoi îl duc acasă.Da 
dumneavoastră unde vă duceţi? 
 
Boierul: 
Eu am auzit de unul Păcală, care păcăleşte oamenii, şi mă duc să-l găsesc, să mă păcălească si pe 
mine. 
 
Păcală: 
Nu te mai duce, cucoane mai departe, că eu-s Păcală!Dar acum nu pot să vă păcălesc, că am uitat 
păcălitorul acasă.Dacă voiţi însă să vă păcălesc, mă duc până ici în sat, să-mi aduc păcălitorul, şi 
apoi am să vă păcălesc.Şi ca să vin mai debrabă, daţi-vă jos din trăsură şi cucoana şi 
vizitiul!Dumneavoatră, cucoane, ţineţi lemnul ista bine, să nu se clatine nici într-o parte, că eu vin 
îndată. 
 
Povestitorul : 
Se dădu jos cucoana şi vizitiul iar boierul ţinea cât putea trunchiul să nu se clatine.Păcală s-a suit în 
trăsură şi pe ici ţi-i drumul!Se face noapte.Păcală nu mai vine.Stau aşa toată noaptea şi a doua zi 
până după amiază. 
 
Un sătean: 
Bună ziua! 
 
Boierul: 
Bună ziua! 
 
Un sătean:  
Dar ce staţi dumneavoastră acolea? 
 
Boierul: 
Păi m-am întâlnit cu Păcală, cel ce păcăleşte oamenii dar a spus că nu mă poate păcăli pentru că a 
uitat păcălitorul acasă. 
 
Un sătean: 
Păcălitorul? 
 
Boierul: 
Da.Şi mi-a spus să-i dau trăsura că vine degrabă şi văd că nu mai apare. 
 
Un om: 
D-apoi, cucoane, nu-i destulă păcăleală asta, că s-a dus cu trăsură cu tot? 
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Pozne cu Păcală şi Tândală 
 
 
 Povestitorul: Păcală e, desigur, vecin cu Tândală. Mereu se întâlnesc la gard şi tot discută ce 
le trece prin cap. La un pas de gard, Tândală are un prun, cu fructe gustoase. Prunele îi fac cu ochiul 
lui Păcală, care le papă cu mare poftă.  
 
 Tândală: Iar te-am prins la furat perje, Păcală! N-au mai ramas decat două. 
 
 Pacala: Ei, lasă şi tu, vecine Tândală! Că tare zgârcit si hapsân mai eşti. Din cauza asta 
mereu o păţeşti. Uite, ai falca umflată. Ce ţi s-a intâmplat? 
 
 Tandala: Văleu, ce mă mai doare falca, măi Păcală! Bine zici că-s hapsân. M-am dus 
dimineaţa la vânătoare, cu puşca. Nimic nu mi-a sărit în cale, nici un iepuraş măcar. În zori, când 
mă întorceam spre sat, iaca văd nişte păsări mari. Credeam că-s dropii si mă gândeam ce friptură 
strşsnică o să înghit la cina. Apoi, mi-am dat seama că-s curci. Mi-am zis asa:  
     Şi curca-i bună de vânat! 
     Dacă-i curcă 
     De ce se-ncurcă 
     La revărsatul zorilor 
     În calea vânătorilor? 
 
 Păcală: Ei, şi ce-ai facut? 
 
 Tândală: Nici una, nici două, pun puşca la ochi şi trag: Poc! A căzut o curcă şi-un curcan. 
Numai că a ieşit gospodina şi mi-a tras o chelfăneală cu măturoiul, de-am zis: Aoleu, nu mai da! 
 
 Păcală: Ai în cap cucuie, iar pe falca vânătăi de la mătură, săracul de tine. Trebuie să 
plăteşti acum curcile, aşa-i? Zi drept, măcar le-ai fript? 
 
 Tândală: Nu le pot jumuli, că mi-a rupt şi degetele femeia. Au! 
 
 Păcală: Te-ajut eu la penit, Tândală. Dacă scoţi şi-o bărdacă de vin... 
 
 Tândală: Pânaă una-alta, şmechere, urcă-te colea, în prun, şi dă-mi să mănaâc ultimele două 
perje. Că pe celelalte le-ai păpat matale. 
 
 Păcalaă: Îndată mă urc, vecine. ( Se urcă pe gard. ) Măi frate, ce perje coapte şi ochioase 
am găsit. Îmi lasă gura apă, Tăndală! 
 
 Tândală: Şi mie! Ai grijă de ele! 
 
 Păcală: Vai de mine, prietene! ( Mănâncă o prună. ) Una mi-a scăpat pe gât, fără să vreau. 
Mi s-a vârât în gât, şmechera dracului. Era să mă sufoce! 
 
 Tândală: Cum!? A mai rămas numai o perjă, Păcală? 
 
 Păcală: Da, cobor şi ţi-o aduc, Tândală! ( Coboară )  
 
 Tândală: Abia aştept. 
 
 Păcală ( cu pruna in mânaă ): Asta e ultima din prun. Desigur, e a ta! 
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 Tândală: Cealaltă cum ţi-a scăpat pe gât, fără să vrei?! 
 
 Păcală: Să-ţi arăt? 
 
 Tândală: Arată-mi! Cum? 
 
 Păcală ( băgă pruna in gură ): Aşa! 
 
 Tândală: Sunt tare curios cum a alunecat, de era să te sufoce. 
 
 Păcală ( înghite ): Uite-aşa! 
 
 Tândală: Unde-i pruna, omule? 
 
 Păcală: În burta mea! N-ai spus tu să-ţi arăt cum a alunecat? 
 
 Tândală: Pezevenghiule, mi-ai înghiţit si ultimele două prune! 
 
 Păcală: Te pui pentru două perje, bre Tândală! Las' că te răsplătesc eu! Iţi jumulesc curca si 
curcanul, îţi fac o friptură şi ne punem pe chefuit. Hai, scoate bărdaca de vin! 
  
 

DUMBRAVA MINUNATA 
DRAMATIZARE DUPA M. SADOVEANU 

 
PERSONAJE: 
Povestitor 
D-na Mia Vasilian 
Elena -slujnica 
D-na Emilia 
D-na Neicu 
Lizuca 
Patrocle 
Locotenentul Micus 
Sora Soarelui 
SF. Miercuri 
Zana Padurii 
Bunica 
Bunicul 
         
         
   POVESTITOR: 
„A fost odată o fetiţă care se numea Lizuca.Era tare necăjită Pentru că cea mai scumpă fiinţă pentru 
ea „mama” murise. Nu avea cine să-i şteargă ochii înlăcrimaţi, cine s-o mângâie, cine s-o iubească 
pentru că în ochii mamei vitrege era ca un ghimpe. 
  Mama ei vitregă, doamna Mia Vasilian, era o cucoană frumoasă mai tânără decât tatăl Lizucăi, 
„Jorj” cu 15 ani. Singurul prieten adevărat era pentru Lizuca Patrocle, un câine credincios care o 
mângâia mereu cu lăbuţele atunci când copila era supărată. Patrocle ţinea locul bunicilor fetiţei care 
din păcate locuiau departe, la o margine de dumbravă. Bunicii ar fi vrut mult s-o crească pe Lizuca, 
dar aceasta moştenea după moartea mamei toată dumbrava, iar doamnei Mia Vasilian i-ar fi prins 
tare bine s-o vândă. 
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     (La o masă sunt aşezate doamna Mia Vasilian şi vecinele madam Neicu, cucoana Emilia, care 
croşetează aşteptând servitoarea (slujnica) să le servescă cu dulceaţă şi cafea.) 
D-na Mia Vasilian: „-Nu-nţeleg de ce nu mai aduce cafeaua?” 
Madam Neicu :   „-Lasă madam Vasilian, trebuie să vie, până atunci o să mai croşetez la mănuşile 
acestea.” 
     (D-na Mia sună clopoţelul) 
Slujnica(Elena):„ -Aţi sunat coniţă?” 
 D-na Mia Vasilian: „-Ma chere, aşteptam nişte cafele care nu mai sosesc.” 
Slujnica: „--Îndată, coniţă!” 
D-na Mia (către musafiri)„ –Ne aduce şi şerbetul de portocale îndată! La mine madam Neicu şi 
dragă cucoană Emilia, necazurile sunt cu totul de altă natură. Trebuie să ştiţi, că la marginea 
târgului acestuia trăiesc nişte bătrâni ridicoli „bunicii fetiţei mele. De fiecare dată o cer pe Lizuca 
lor s-o vadă, că fără ea nu pot trăi. De acolo, copilul a venit cu nişte mutre şi cu nişte obiceiuri de 
ţărancă , dragele mele încăt, drept să vă spum mi-i şi groază. E posibil ca la vârsta ei să nu mai 
poată face o reverenţă în faţa unor persoane mai în vârstă?” 
Elena: „-- Coniţă, domnul locotenent Micuş Lazăr întreabă dacă binevoiţi a-l primi!” 
D-na Vasilian:„--Cum să nu, astăzi e ziua mea de primire, dumnealui e totdeauna bine primit 
…………domnule Micuş, nu te- am mai văzut de-un secol!” 
D-nul locotenent:„--Doamnă, sunt foarte fericit că nu m-aţi uitat!” 
(Se aduce tava cu dulceaţăde servitoare, iar Lizuca se strecoară şi introduce degetele în dulceaţă) 
D-na Vasilian :„ --Vai! Mi se face rău!” 
Elena: „--Ce-i ma chere? ” 
D-na Vasilian: „-Ce înseamnă asta Elena? De câte ori te- am făcut atentă asupra acestor lucruri ? 
De ce-ai înlemnit, ia-o nu înţelegi că dacă o mai văd trebuie să chemaţi doctorul? Ah, e ceva 
îngrazitor! Eu i-am spus de multe ori lui Jorj că acest copil e o ruşine! Domnule Micuş, te rog să 
mai aştepţi puţin, până ţi-oi aduce altă dulceaţă făcută chiar de mine!” 
D-nul Micuş:„ --Sărut mânuşiţele domnă, vă rog nu vă impacientaţi !” 
Elena: „--Vino încoace gângania naibii ! Din pricina ta să îndur eu observaţii şi ocări?” 
Lizuca: „--Lasă-mă, dă-mi drumul, tu eşti o servitoare, o să te spun tatei!” 
Elena:„ --Da? Ai să mă spui? Domnu’ nu vine degrabă acasă şi până s-o întorce el de la Bucureşti, 
îţi spânzurăm noi chelea-n băţ! Aşa? Te uiţi chiorâş? Dihanie şi soi rău ce eşti! Mai na şi dobândă, 
să te duci şi să te-ntorci când te-oi chema eu !” 
Lizuca: ( merge în cuşca lui Patrocle plângând )  
      „--M-au bătut şi ieri, m-au bătut şi azi Patrocle, mă bat în fiecare zi! Dragul meu Patrocle, tata 
nu mai vine de la Bucureşti şi pe bunici nu i-am văzut de multă vreme! Nici nu ne mai lasă să ne 
mai ducem pe acolo! De când a murit mama noi petrecem tare rău!” 
Patrocle: „--Într-adevăr petrecem taaare rău !” 
Lizuca : „I-auzi mămica asta râde mereu! Mama noastră nu râdea aşa.” 
 Madam Neicu (în timp ce pleacă, vede fetiţa şi-i spune) 
            „ --Ce ai fetiţo, ai plâns?” 
 Emilia : „ --Copil rău ce eşti!” 
 Lizuca: „--Patrocle, eu nu mai stau aici, mă duc la bunicii mei! 
 (Patrocle merge la bucătărie şi fură căteva felii de pâine) 
 Elena . „- Ţiba, turba naibii, bată-te focul să te bată şi na-i mai ajunge până mâine !” 
Lizuca: „--Patrocle, de ce duci pâinea în gură?” 
Patrocle: „--Pentru că n-am buzunar!” 
Lizuca :„ --Atunci s-o strângem la mine s-avem la vreme de nevoie. Ne ducem în lume la bunicii 
noştri. Vom lua cenuşă şi vom presăra pe unde mergem ca să cunoaştem drumul înapoi. Hai să 
mergem Patrocle!” 
Patrole. „Sunt gata de drum, Lizuca!” 
Lizuca: „--Ce facem acum, Patrocle? Am terminat cenuşa. De aceea trebuie să apucăm pe 
drumuşorul de la stânga, trecem de livezi şi prin dumbrava Buciumenilor şi îndată dăm de căsuţa 
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bunicilor. Dacă ajungem la bunici, nu ne mai întoarcem, acolo nu ne bate nimeni, iar bunicuţa are să 
plângă şi să se bucure că am venit. Pe tine te dor picioarele, Patrocle? 
Patrocle: „ --Nu mă dor deloc !” 
Lizuca: „-- Nici pe mine. Uite Patrocle, asta e Sora Soarelui, să ne oprim aici lângă ea. Ce mai faci 
mata, Sora Soarelui?’ 
Sora Soarelui: „--Ţi-am ieşit în cale, draga mea, să-ţi mângâi creştetul şi să-ţi ascult necazul. După 
cum se vede eşti o fetiţă tare necăjită. Ce vânt te-aduce prin dumbravă numai cu Patrocle?” 
 Lizuca: „--Noi ne ducem la bunicuţa şi la bunicul, căci acasă nu mai puteam sta! Mămica mea 
vitregă de când a plecat tata mă bătea mereu, dar eu nu plângeam. Mă strecuram în cuşcă la Patrocle 
şi stam acolo ascunsă ….şi mă gândeam la mama care s-a duuus şi nu s-a mai întors. „Mama mea a 
murit, Sora Soarelui!” 
Sora Soarelui : „--Nu fi necăjită, fetiţa mea, căci noi, florile, vom fi alături de tine prin frumuseţea 
noastră. Mergi tot înainte la bunicii tăi care te vor ocroti la fel ca şi mama ta bună!” 
 Lizuca: „--Hai să mergem, Patrocle, şi ramâi sănătoasă Sora Soarelui” ( pleacă şi se întâlneşte cu 
SF. Miercuri ) 
Sf. Miercuri „-- Aşa-i că te duci la bunicuţa? 
Lizuca: „--Da, ai ghicit, da aşa-i că matale eşti SF. Miercuri? Unde ţi-e căţeluşa cea cu dinţii de fier 
şi cu măselele de oţel ? 
 SF. Miercuri:„--Am lăsat-o acasă să-mi păzească gospodăria.” 
Lizuca: „--Da? Noi nu ne temem de dânsa că suntem oameni buni. Sărut mâna, SF. Miercuri, ne 
ducem că întârziem. 
SF. Miercuri „--Du-te, puiul babei! Mata eşti o fetiţă necăjită, Dumnezeu să te ocrotescă! 
 
  (Se înserează, iar drumul nu se mai cunoaşte ) 
Lizuca: „--Ce ne facem, Patrocle? Drumul nu se mai cunoaşte! Eu zic să căutăm un culcuş! 
Patrocle: „--Asta-i lucru prea uşor.” 
Lizuca : „--Acolo trebuie să fie o căsuţă pentru noi! (se apropie de scorbura unei răchite) 
        Mătuşă Răchită, ne dai voie să intrăm în casă la mata? Hai, Patrocle, că este loc şi pentru tine! 
Eu zic că nu trebuie să ne temem de nimic, aici îs locuri foarte curate. Ştii doar de ce mă tem?” 
 Patrocle: „--De ce te temi?” 
Lizuca : „--De bursuc ………………. Vai, Patrocle, bursucul! 
Patrocle „ --HAM!  HAM! (aleargă după umbra văzută de Lizuca) 
Lizuca : „--Patrocle! Nu mă lăsa singură!” 
Patrocle :„--N-a fost decât un iepure! 
Lizuca : „—Grozav, se mai temea de mata! (se aude cântând un greier) 
          Ce frumos mai cântă greieraşul! ” 
Patrocle: „--Da, dar nu mă lasă să dorm.” 
Lizuca : „--Dar a tăcuuuuut! (adoarme fetiţa şi apare ZÂNA cea bună) 
Zâna Pădurii cea bună: „--Fii binevenită copila mea în dumbrava aceasta. Aşază-ţi căpşorul pe 
muşchiul cald şi ascultă povestea pe care-am să ţi-o spun: Într-o seară, mergând pe la casele 
sătenilor, am văzut într-o casă o femeie tânără, albă, cu ochii mari, iar lângă ea avea o fetiţă pe care-
o mângâia şi-i vorbea aşa. Draga măicuţei, tatăl tău mă va uita, iar eu n-am să mai trăiesc mult! 
Când eu n-oi mai fi, tu să nu plângi şi să-ţi uiţi jocurile. Când vei vrea să mă vezi, să fii singură. 
Atunci să te gândeşti la mine, iar eu voi veni. N-am să fiu decât o umbră, totuşi te voi mângâia şi te 
voi îmbrăţişa” 
Lizuca: (cu ochii închişi) „--Aşa a vorbit mama cu minE într-o seară, Zâna, era la fereastră şi se 
uita la noi.” 
(Apare bunicul şi bunica având făclii aprinse căutând-o de zor pe Lizuca. Se apropie de fetiţă şi o 
duc adormită la casa lor) 
Bunica: „--Copila doarme, ce ne facem? Sărmana, se vede că n-a mai putut suporta chinurile 
mamei vitrege. S-o ducem acasă la noi!” 
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(A doua zi de dimineaţă, la casa bunicilor apare d-na Vasilian cu slujnica. Bunicul se află lângă 
stupii din grădină trebăluind de zor) 
D-na Vasilian: „--Mă rog d-voastră, puteţi fi buni să-mi daţi o lămurire? Aseară când am trimis-o 
pe Elena să vadă de copilă aţi spus că nu-i aici! 
Bunicul: „—Da! Am înţeles de la o vreme unde s-o căutăm. Şi am găsit-o tărziu rătăcită în pădure” 
D-na Vasilian : „--Asta e ceva inadmisibil! Ce credeţi d-voastră, că mă poate mişca pe mine 
asemenea poveste?” 
Slujnica: „--Aşa-i, are dreptete stăpâna! Astea sunt vorbe-n vânt!” 
Bunicul: „Ce poveste? Ce-aţi înţeles aseară? Ce nu voiţi să înţelegeţi şi la urma urmei ce voiţi de la 
mine?” 
D-na Vasilian: „--Am venit să luăm copila! Ca s-o las aicea e cu neputinţă!” 
Bunicul: „--Cum se poate frate dragă, dumneata ai venit, iar eu nu vreau s-o dau. Destul am răbdat 
până acum! Iar dacă nu vă liniştiţi, vom lua şi noi drumul judecăţilor aşa proşti cum ne aflăm, aşa 
încăt, fă mata bine şi du-te acasă şi lasă aici în pace pe fetiţă şi pe căţel!” 
D-na Vasilian: „--Vă poruncesc să-mi daţi fetiţa!” 
Bunicul: „--Cucoană, bine ar fi să te potoleşti. Nu da aşa iute din mâini, să nu te muşte albinele!” 
 (Albinele le înţeapă, iar ele ies ţipând din curtea bunicului) 
Bunica : „--Draga bunicuţei, aşa că te-au trezit din somn? S-a întâmplat aşa cum a spus bunicul. 
Albinele au tăbărât pe ele. Acum ies fugind pe portiţă, bat cu mâinile în toate părţile şi nu pot scăpa 
de albine. După amiază, coniţa n-are să se mai uite la musafiri decât c-un ochi! 
 Lizuca : „-Cum? Au înţepat-o albinele!” 
 Bunica : „--Da drăguţă, închipuieşte-ţi!” 
Lizuca : „--Şi pe servitoare? Tare-mi pare bineeee! Când l-oi vedea pe tata am să-i spun că mai bine 
mor şi nu mai plec de-aici, nu-i aşa bunico?” 
 Bunica. „--Aşa-i, draga bunicuţei, fii liniştită, de-acum nimeni nu-ţi va mai face nici un rău!” 
    Sceneta ia sfârşit cu Lizuca îmbrăţişând bunicii. 
 Lizuca. „-- Bunicule, bunico, Patrocle, vă iubesc tare mult! 
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PORTRETUL PROFESORULUI IDEAL 
 
 

Prof. înv. primar Mădălina Maria Mitu  
Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân Curtea de Argeș, Jud. Argeș 

 
 

În societatea contemporană, aşteptările la nivelul cadrelor didactice sunt mai ridicate. Aceştia 
trebuie să fie experţi în una sau două discipline de specialitate, ceea ce necesită un nivel ridicat de 
calificare academică. Profesionalismul în predare nu se reduce la un ansamblu de competenţe 
individuale legate de o unică specializare, ea incluzând atât abilitatea profesorului de a funcţiona ca 
parte a unei clase care învaţă, cât şi capacitatea lui de a se deplasa către sau înspre alte domenii, 
diferite de cele în care este specializat la un moment dat, pentru a dobândi noi experienţe care îi pot 
îmbogăţi competenţa de predare. 

Pregătirea iniţială şi continuă trebuie să aibă aibă în vedere înzestrarea cadrului didactic cu 
competenţele necesare astfel încât acesta să se simtă confortabil în faţa clasei, în toate situaţiile care 
pot apărea în cursul activităţii sale educaţionale. Pentru o bună prestaţie profesională, cadrul didactic 
are nevoie să aibă încredere în sine şi în competenţele sale profesionale, să stăpânească modalităţi de 
rezolvare a situaţiilor critice, tensionale sau conflictuale, să fie capabil să gestioneze situaţiile tipice 
şi să poată dezvolta soluţii pentru cele atipice, toate acestea şi multe altele îi sunt indispensabile 
muncii cadrului didactic. Se ajunge adeseori la situaţia în care incapacitatea profesorului de a 
gestiona situaţiile critice determină starea de stres a acestuia, condiţii care se răsfrâng asupra copilului. 
Munca în educaţie înseamnă acumularea de tensiune, presiune concentrare, stres, înseamnă 
responsabilitatea pentru o clasă întreagă de elevi. 

 
Pe măsura acumulării experienţei şi a dezvoltării aptitudinilor pedagogice, o persoană 

dobândeşte măiestrie pedagogică..Profesorul este capabil să sesizeze, în interiorul unei situaţii 
concrete, informaţiile care îi vor premite să intervină într-o manieră adecvată, el utilizează în mod 
adecvat aceste informaţii şi acţionează într-o manieră inovativă pentru soluţionare problemelor.. 

Un prim principiu fundamental care fundamentează conceptul de standard, este faptul că 
profesorul este un bun cunoscător al domeniului şi al didacticii disciplinei care o predă.Al doilea 
principiu presupune ca profesorul să îşi cunoască elevul şi să îl asiste în procesul propriei 
dezvoltării. Astfel cadrul didactic foloseşte instrumente eficiente de cunoaştere a personalităţii 
elevilor precum şi a influenţelor mediului şcolar, familial şi social al dezvoltării sale. El va fi nevoit 
aşadar să îşi adapteze şi selecteze cunoştinţele disciplinei de predat în funcţie de capacităţile de 
învăţare, nevoiie şi aspiraţiile elevilor. Trebuie să dezvolte elevilor capacitatea de a fi autonomi, de a 
deveni subiecţi ai propriilor dezvoltări. 

Un alt principiu presupune ca profesorul să fie membru activ al comunităţii. Trebuie să 
colaboreze cu membrii comunităţii şcolare,el trebuie să folosească modalităţi eficiente de implicare a 
familiei în viaţa şcolii şi în dezvoltarea elevilor. Alături de toate acestea el trebuie să se implice în 
rezolvarea problemelor comunităţii promovând valori morale şi civice. 

Vorbind despre competenţele necesare, standarde, se impune şi valorizarea lor. Cel mai bun 
indicator al eficienţei şi competenţei unui profesor sunt rezultatele sale, elevii. Astfel bogăţia de 
cunoştinţe, deprinderi, capacităţi şi credinţe care îl caracterizează pe un profesor se vor transmite şi 
însuşi elevilor acestuia. Din acest motiv un profesor trebuie să fie devotat elevilor şi învăţării 
acestora. Un profesor trebuie să plece de la ideea că toţi elevii pot cu adevărat învăţa. Mai mult decât 
atât, ei chiar trebuie să pună în practică acest principiu. Profesorului desăvârşit îi place să lucreze cu 
tinerii şi se pricepe să înpărtăşească cunoştinţele lui tuturor elevilor, chiar dacă aceştia sunt foarte 
diferiţi prin trăsăturile şi talentele lor. Succesul este garantat de încrederea profesorului în demnitatea 
şi valoarea oricărei fiinţe umane şi în potenţialul care există în fiecare. Având în vedere că nu lucrează 
doar cu un singur elev, ei trebuie să ia în considerare faptul că elevii sunt diferiţi, iar diferenţele dintre ei 
influenţează învăţarea. Pentru a lua în seamă particularităţile individuale, profesorii trebuie să îşi 
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cunoască foarte bine elevii. Tipul acesta de înţelegere nu este lipsit de importanţă, deoarece profesorul 
trebuie să îl folosească constant pentru a-şi modela metodele de predare. 

Un profesor bun învaţă din experienţă. învaţă atunci când îi ascultă pe elevi, când îi observă 
lucrând. Lucrurile pe care le află depre elevi în timpul procesului de educaţie devine automat parte a 
competenţelor lui didactice. 

Pentru a servi mai bine interesele elevilor, un bun profesor este foarte atent ca toţi elevii să 
beneficieze de aceaşi grijă din partea lui şi să nu lase ca presupusele sau realurile lor handicapuri sau 
incapacităţi, diferenţele individuale, contextele culturale sau sociale diferite din care provin aceştia, să 
influenţeze relaţiile dintre el şi elev. 

Profesorii trebuie să fie atenţi şi interesaţi şi despre ce cred elevii despre ei înşişi, de 
motivaţiile lor, de efectele învăţării asupra relaţiilor lor cu grupul de prieteni, dar şi de dezvoltarea 
caraterului lor, de aspiraţiile şi calităţile lor. 

Toate aceste competenţe necesare unui profesor vor influenţa performanţele elevilor, modul lor 
de raportare la procesul de învăţare, precum şi dragostea sau aversiunea lor faţă de şcoală.  

Procesul instrucţiei, care este oglinda competenţelor şi aptitudinilor profesorului, este un mod de 
relaţionare informaţională cu elevul, bazat pe tehnologia cuvântului. Ea reprezintă, după cum arată 
J. Bruner, conducerea celui ce învaţă printr-o succesiune de enunţuri şi reenunţuri ale unui corp de 
cunoştinţe. 

 
Cuvântul educatorului este un vehiculator de cunoştinţe, dar nu numai atât. El conferă 

semnificaţii, dă greutate acţiunii de sfătuire, consiliere, îndrumare a elevului. El are puteri 
energetice: inhibă sau stimulează, încurajează sau blochează iniţiativa elevului. Este un instrument 
de apreciere, aprobare, evidenţiere a elevului, sau unul de critică, dezaprobare, blamare a acestuia. 
Strategia de a explora aceste resurse este principalul indicator al abilităţilor psihosociale ale 
profesorului de a comunica cu profunzimile personalităţii elevului şi de a-l atrage la cooperarea 
interpersonală.  

Imaginea dascălului, în dubla sa ipostază de arhitect al sufletului copilului şi aceea de om de 
ştiinţă care îl conduce pe copil prin labirintul cunoaşterii, rămâne întipărită pentru toată viaţa, în 
memoria sufletească a fiecăruia dintre noi. 

„Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile 
elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile individuale deopotrivă.” (John Dewey) 
Învăţătorul trebuie să aibă o mare capacitate de empatie. El trebuie să înţeleagă foarte bine ce 
simte copilul în diverse ipostaze, să se pună în locul lui, să-l ajute să depăşească orice situaţie, să 
evite situaţiile neplăcute sau dificile pentru copii. 

Întreaga activitate a dascălului este călăuzită de vocaţie. Aceasta constă într-o înclinaţie 
specială pentru activitatea pedagogică, pentru cunoaşterea copilului şi dirijarea acestuia pentru 
formarea personalităţii sale. 

„Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii. Şi lucrul acesta ar trebui să ni-l aducem aminte, 
mai ales când ne găsim în faţa copiilor.” (Alexandru Vlahuţă)  
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INTERDISCIPLINARITATEA 
 
 

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

 
 

Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii.  
În opinia lui George Văideanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare 

între diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun 
permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. 

Educaţia ca activitate sistematică conştientă şi organizată presupune  o anumită coerenţă, 
unitate. Elevul - ca fiinţă umană în devenire – este  o totalitate, un întreg şi activitatea instructiv - 
educativă nu trebuie să  piardă din vedere acest lucru. Un învăţământ interdisciplinar poate să-i 
ajute pe elevi să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze mai 
temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de mijloace. 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se 
realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 
didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 
integratoare. 

Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă schimbărilor, 
acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. 

În perioada actuală reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul unor 
transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu 
grade diferite de implicare / finalizare.  

Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu 
implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară 
asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care 
facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite.  

Conceptul de interdisciplinaritate a câştigat tot mai mult teren în modul de abordare a lecţiei 
moderne. Acest termen reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării cu implicaţii 
asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra 
fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care permite 
contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite. Este o componentă a procesului de instruire 
prin care se asigură aspectul activ şi formativ de dirijare efectivă a învăţării. 

În procesul de învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor 
minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învăţămând sau de programele disciplinelor sau 
ariilor curriculare. În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, predarea – învăţarea 
interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de 
învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea 
flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică; corelarea cunoştinţelor 
fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine 
însuşită. 

Activităţile cu caracter interdisciplinar au pronunţate valenţe formative favorizând cultivarea 
aptitudinilor creative. Educatorul, dând dovadă de măiestrie şi pricepere asigură integrarea la nivel 
interdisciplinar, prin găsirea conţinuturilor comune diferitelor obiecte de studiu, în vederea realizării 
obiectivelor învăţării. 

Posibilităţile de corelare a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt nelimitate. 
Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a eficienţei 
lecţiilor, iar profesorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească din timp şi 
să apeleze la capacitatea sa creatoare. Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu 
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reprezintă noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea 
procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. 

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se 
creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 
sentimentelor, să lucreze în echipă, individual. 

Avantajele interdisciplinarităţii sunt: 
● permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi 

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 
●  clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 
●  creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 
●  permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 
● constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare. 
Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

elevului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 
sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru 
interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare. Aşadar 
interdisciplinaritatea a devenit nu doar un mod de restructurare a conţinuturilor ci un mod de 
organizare a învăţării, asociindu-se din ce în ce mai strâns cu principiul educaţiei permanente, al 
pregătirii elevilor pentru învăţarea continuă şi pentru autoevaluarea realistă. 

La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei 
mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul 
dezvoltării fiecăruia, formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, 
conţinuturile şi materialele educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului, implicării 
elevilor în învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretă. Abordarea 
interdisciplinară şi evaluarea autentică sunt alte două soluţii metodologice recomandate prioritar de 
politica reformei educaţiei din ţara noastră.  

În "Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional pentru Învăţământul Obligatoriu", 
principiile privind predarea şi învăţarea accentuează următoarele idei:  

 respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale - reper fundamental în construirea 
situaţiilor de predare-învăţare;  

 diversificarea şi flexibilizarea situaţiilor de predare - învăţare prin utilizarea de metode şi 
procedee variate, interactive care să motiveze, să stimuleze copilul, să antreneze iniţiativa, 
imaginaţia, creativitatea, dorinţa de a învăţa;  

 centrarea pe obiective care urmăresc formarea de capacităţi, competenţe, atitudini;  
 centrarea pe copil în proiectarea activităţilor de învăţare.  
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FACTORII CARE BLOCHEAZĂ CREATIVITATEA ELEVILOR  
ÎN MEDIUL ŞCOLAR  

 
Prof. Ungureanu Raluca 

Liceul Tehnologic „Ion Podaru”, loc. Ovidiu, jud. Constanţa 
 

Creativitatea este o trăsătură complexă a personalităţii umane şi constă în capacitatea de a 
realiza ceva nou, ceva original. Motivaţia este fundamentală pentru creativitate, de aceea elevul 
trebuie să fie stimulat să înveţe, să fie motivat. Motivaţia este, de fapt, cauza pentru care elevul 
învaţă sau nu. A fi motivat pentru activitatea de învăţare înseamnă a fi impulsionat de motive, de 
necesităţi, de nevoia de cunoaştere. În această situaţie, elevul este implicat în sarcina de învăţare. 

Psihologul Anca Dragu consideră că: ,,Motivaţia este deci o condiţie fundamentală pentru 
activitatea instructiv-educativă. Ea face ca învăţarea să se transforme dintr-o activitate de rutină, 
plicticoasă, într-o activitate interesantă, atractivă, creativă, calitativ diferită atât prin structura şi 
metode, cât şi prin rezultate, de învăţarea puţin motivată sau chiar nemotivată.’’1 

În stimularea motivaţiei pentru învăţare este necesar ca profesorul să ia în consideraţie 
capacităţile şi abilităţile fiecărui elev. Între  motivul şi scopul învăţării elevilor se stabilesc relaţii 
multiple şi foarte complexe. Astfel, în general, scopul este subordonat motivului. 

De cele mai multe ori însă, în învăţarea şcolară, scopurile sunt fixate din exterior, de către 
profesori, părinţi (mai ales la vârstele mai mici) sub forma unor cerinţe care devin sarcini pentru 
elevi. Problema care se pune este ca elevii să-şi asume aceste sarcini, să le conştientizeze (proces 
realizat cu ajutorul funcţiilor cognitive) şi să le accepte ca şi când ar fi propriile lor scopuri. 

Dacă sarcinile fixate de alţii din exterior (profesori sau părinţi), nu corespund nevoilor şi 
scopurilor elevului, atunci activitatea pe care o pretind şi rezultatul său nu îşi vor atinge ţinta 
propusă, iar elevii vor fi dezinteresaţi. Motivaţiile pozitive sunt cele care îl împing şi îl îndemnă în 
angajarea unei decizii sau activităţi, iar motivaţiile negative sunt cele care îl inhibă pe elev.  

Activitatea şcolară este una solicitantă pentru elevi şi poate provoca oboseală prin epuizarea 
rezervelor de energie ale organismului. Oboseala elevului se manifestă nu atât la nivelul rezultatelor 
şcolare, cât în amplitudinea oscilaţiilor acestora. Starea subiectivă de oboseală se poate instala şi pe 
fondul monotoniei care duce la saturaţie şi care ,,ucide’’ creativitatea. Întrucât atenţia este o 
condiţie indispensabilă a desfăşurării lecţiei şi implicit a reuşitei şcolare, gradul de concentrare şi 
intensitatea atenţiei, stabilitatea şi flexibilitatea ei se schimbă în funcţie de calitatea predării şi de 
rezistenţa elevului la efort. Nu memorarea mecanică şi reproducerea fidelă, ci capacitatea de a 
înţelege, curiozitatea intelectuală sunt factori interni care pot întârzia sau preveni apariţia 
nejustificată a fenomenului de oboseală şi implicit o estompare a creativităţii. 

Deci lipsa motivaţiei, dar şi oboseala sau monotonia ce duc la saturaţie sunt factori care 
blochează creativitatea elevilor. Aşadar, un prim pas în vederea încurajării activităţii creative a 
elevilor îl constituie identificarea obstacolelor cunoscute sub numele de blocaje sau factori 
inhibitori ai creativităţii. De asemenea, caracteristicile persoanelor angajate în activitatea didactică 
(profesorul şi elevul) dar şi relaţiile existente între participanţii la activitatea didactică, pot constitui 
blocaje care influenţează creativitatea elevilor. 

Blocajele determinate de caracteristicile persoanelor angajate în activitatea didactică ţin de 
elementele de personalitate ale profesorului sau ale elevului; aceştia sunt factori psihologici care îşi 
pun amprenta asupra relaţiei dintre cei doi actori. Profesorul exprimă în relaţia sa cu elevul modul 
de a fi, atitudinile şi interesele sale, obişnuinţele, gradul de deschidere către partener, încărcătura 
afectivă, umorul, agreabilitatea. Calitatea relaţiei are de suferit dacă profesorul prezintă trăsături de 
personalitate negative precum:  superficialitatea, narcisismul, agresivitatea, cinismul, încăpăţânarea, 
indiferenţa, rigiditatea, autoritarismul. Elevii apreciază în mod deosebit la profesori amabilitatea, 

                                                 
1 Dragu, A., Psihologie şi pedagogie şcolară, Ovidius University Press, Constanţa, 2002, p. 73. 
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deschiderea, capacitatea de a le înţelege problemele, dorinţa de a-i ajuta, stăpânirea de sine şi 
detestă sarcasmul, spiritul dominator, ironia muşcătoare. Un elev timid, emotiv, care are de rezolvat 
o sarcină de lucru în prezenţa unui profesor dominator şi cinic, va percepe situaţia ca ameninţătoare 
şi chiar dacă este bine pregătit s-ar putea să nu fie capabil să dea răspunsurile adecvate. 
Creativitatea elevului este afectată dacă acesta se simte ameninţat şi ironizat. 

De asemenea, elevul are anumite trăsături de personalitate ce trebuie luate în consideraţie de 
profesori. Pentru un elev introvertit, premisa pentru o bună comunicare cu profesorul o reprezintă 
încărcătura afectivă pozitivă a relaţiei profesor – elev. Aceşti elevi au mai multă nevoie decât alţii 
de valorizare, de recunoaşterea muncii lor din partea profesorului, de stimulare a creativităţii. Altfel, 
se obţin atitudini de retragere, evitare sau chiar de opoziţie, pentru că elevul se consideră neînţeles 
de profesorul său. 

Extravertiţii, orientaţi către acţiune, se preocupă mai puţin de persoane, de relaţii şi de 
profunzimea acestora. Ei se adaptează mai uşor, sunt mai receptivi la sarcinile propuse de profesor, 
iniţiază ei înşişi acte de comunicare, ceea ce face ca misiunea profesorului să fie mai uşoară. 

O altă categorie de obstacole îşi are originea în relaţiile interindividuale dintre participanţii la 
activitatea didactică. Între profesor şi elevul său se regăseşte, în majoritatea cazurilor, o relaţie de 
autoritate. Profesorul este considerat autoritatea cognitivă în desfăşurarea actului didactic. 
Autoritatea este a celui care ştie mai mult într-un domeniu. Relaţia de autoritate nu se manifestă 
numai între profesor şi elev, ci şi între elevii aceleiaşi clase: unii elevi ştiu mai mult la anumite 
materii, motiv pentru care sunt consideraţi „autorităţi” în domeniu. 

Recunoscând în profesor (dar şi în unii colegi) autoritatea cognitivă într-un domeniu, unii 
elevi vor întâmpina blocaje emoţionale provenite din teama de a greşi, de a se face de râs în faţa 
clasei, teama de ridicol, teama de a fi diferit de ceilalţi, timiditatea, lipsa de perseverenţă, oprirea 
prematură la prima soluţie, descurajarea în faţa dificultăţilor. Blocajele emoţionale scot în evidenţă 
rolul important al factorilor afectivi în creativitate. 

Considerarea profesorului drept o autoritate de necontestat la disciplina sa face ca tot ceea ce 
spune el să fie preluat ad litteram, fără a se recurge la analize şi evaluări proprii, ceea ce îngrădeşte 
creativitatea elevilor. Accentul pus în şcoală pe reproducerea mecanică, neaprecierea originalităţii, 
sancţionarea curajului de a pune întrebări incomode, duc la cultivarea comportamentelor 
conformiste. Tendinţa de a avea idei diferite faţă de ceilalţi reprezintă un inconvenient. Este mai 
usor individului să se conformeze majorităţii. 

Dacă elevul resimte autoritatea profesorului său ca apăsătoare şi dominatoare, el se va simţi 
ameninţat, va resimţi teama şi nu va reuşi să recepteze corect mesajele acestuia. 

Condiţia principală a dezvoltării creativităţii elevului este ca profesorul să ştie ce înseamnă să 
fii creativ, să aibă cunoştinţe de bază despre creativitate, despre psihologia creativităţii, despre 
posibilităţile de dezvoltare a acesteia în procesul de învăţământ. Altfel, el nu va putea încuraja ceva 
ce nu înţelege sau despre care nu ştie mare lucru. Este, de asemenea, necesară respectarea 
personalităţii creatoare a elevului. Acest lucru nu este uşor datorită faptului că elevii creativi pun 
întrebări delicate, oferă soluţii noi de rezolvare a problemelor şi nu respectă procedeele stereotipe, 
sunt de o curiozitate uneori deranjantă şi sunt nonconformişti. Din păcate, de multe ori, sistemul 
educaţional nu numai că nu stimulează, ci inhibă creativitatea elevilor, prin cultivarea unui 
comportament conformist. 
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MOTIVAREA ELEVILOR – REUŞITA PROFESORULUI 
 
 

                                      Profesor Georgeta Cărare  
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Văleni 

 
 

În activitatea şcolară de nanumărate ori ne întrebăm de ce unii elevi nu învaţă, de ce sunt 
indisciplinaţi, de ce nu-şi respectă colegii şi profesorii? De ce alţi elevi sunt sârguincioşi, învaţă 
bine sau chiar foarte bine, se implică în sarcinile şcolare? 

Este uşor de înţeles că nu fiecare elev este motivat de aceleaşi valori, dorinţe, nevoi ca un 
altul, pentru a obţine performanţe la scoalã.  

Motivarea este ansamblul mobilurilor sau factorilor predominant internicare declanşează 
activitatea individului, deci a elevului, o orientează spre aringerea unor scopuri şi o susşine energic. 
Ea reprezintă “totalitatea imboldurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute, dobândite, 
conştientizate sau neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte. ” (Al. Roşca) 

Motivul determină individul să acţioneze şi-i susţine activitatea o perioadş de timp, in ciuda  
obstacolelor care apar, il ajută sa urmăreasca un scop sau altul si să stabileasca o anumită ierarhie 
intre scopurile posibile. Motivatia are rol de activare si mobilizare energetică, de orientare,de 
direcţionare a conduitei intr-un anumit sens. Motivatia invăţării se subsumeaza sensului general al 
conceptului de motivatie şi se referă la totalitatea factorilor care il mobilizeaza pe elev la o activitate 
menita să conducă la asimilarea unor cunoştinţe, la formarea unor priceperi şi deprinderi. Ea 
energizează şi facilitează procesul de invăţare prin intensificarea efortului şi concentrarea atenţiei 
elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de invatare.Există o strânsă relaţie 
intre motivaţie şi invăţare. Motivaţia este una din cauzele pentru care elevul invaţă sau nu invaţă,dar 
poate fi şi efectul activităţii de invăţare, datorită faptului că rezultatele activităţii de invaţare susţin 
eforturile ulterioare ale elevului. Dacă iniţial efortul lui este încununat de succes, elevul îşi va 
dezvolta motivaţia de a invăţa mai mult. Apare astfel necesitatea ca profesorul să cunoască 
motivele, care, impreună cu aptitudinile, temperamentul şi caracterul îl determină pe elev să 
reuşeacă sau nu în activitatea de invaţare. 

Motivarea reprezintã una dintre problemele care îi frãmântã deopotrivã pe pãrinţi şi profesori. 
Din păcate, nu se cunoaşte o formulă magică de a motiva elevii.  

Există mai mulţi factori care influenţează comportamentul copiilor, astfel încât îi determină pe 
aceştia de a munci şi învăţa. Entuziasmul unui profesor, entuziasm care vine din încrederea în sine 
şi plăcerea de a preda, este important în motivarea elevilor.  

Pentru a incuraja elevii sa devină încrezători în forţele proprii, profesorii pot aborda 
urmatoarele strategii: 

o Să ofere prin exemplul propriu un model pentru comportamentele diferite; 
o Să stabilescă o atmosferă pozitivă, de empatie pentru fiecare elev în parte; 
o Să implice elevii în mod active; 
o să dea in mod constant feedback pozitiv pentru ca in acest fel vor creşte încrederea elevului 

ca s-a descurcat cum trebuie si că pot să facă un lucru destul de bine; 
o să asigure şanse propice pentru elevi prin acordarea unor proiecte care solicită cât de cât 

cercetare şi munca in echipă; 
o să utilizeze interesele şi cunoştinţele anterioare ale elevilor, precum şi ideile acestora; 
o să utilize curiozitatea naturală a elevilor; 
o să promoveze elevii prin solicitări la care trebuie să răspundă 
o să ajute elevii cand vine vorba de materiale, acordându-le referinţe şi cărţi dacă este 

nevoie; 
o să creeze o atmosferă care este deschisă şi pozitivă; 
o să utilizeze întâlnirile pentru a recupera comportamentele dezagreabile 
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o să ajute elevii să simtă că sunt valoraţi ca membrii activi într-o comunitate în care se pune 
accentul pe invaţătură şi cunoştinţe, relevându-se foarte clar că merită să înveţe; 

o să recunoască meritul unui elev şi să-i recompensati reuşitele, chiar dacă sunt modeste, mai 
ales dacă vin de la elevi cu rezultate mediocre sau slabe. 

 
Ţinând cont de impactul profund pozitiv sau profund negativ al stimei de sine asupra motivaţiei 

şi performanţei şcolare, mai sus am formulat câteva sugestii pentru motivarea elevilor, şi, după cum 
cred că aţi observat, toate pun accent pe oferirea unui feedback pozitiv şi pe o atitudine pozitivă faţă de 
elev. Din pacate nu toţi dascălii au rabdarea şi tactul de a păstra o atitudine pozitivă şi optimistă faţă de 
elevii cu probleme reuşind să influenţeze negativ sau chiar să lezeze personalitatea acestora prin 
atitudine, modul de adresare sau de oferire a rezultatelor evaluării. 

În concluzie, problema motivaţiei umane nu trebuie înţeleasă într-un mod simplu, mecanic, ci 
,de facilitare a anumitor  dorinţe. Altfel spus, nu există un dispozitiv magic al motivaţiei, care să 
determine oamenii să dorească să inveţe, să lucreze mai mult, să acţioneze intr-o manieră mai 
responsabilă. Facilitarea şi nu controlul ar trebui să ne ghideze ideile, când încercăm să schimbăm 
anumite comportamente în şcoală. Chiar când o persoană este într-o poziţie de autoritate, cum este 
profesorul, eforturile de a motiva elevii într-o anumită direcţie vor avea un succes mai semnificativ, 
dacă relaţia profesor – elev este considerată una de colaborare între persoane ce pot, sau nu să 
împărtăşească aceleaşi sentimente, aşteptări şi scopuri. Astfel intervenţiile motivaţionale ce nu 
respectă scopurile, emoţiile şi convingerile unei persoane legate de o anumită situaţie pot produce 
efecte pe termen scurt, dar pe o perioadă mai mare de timp aceste intervenţii pot să eşueze. 

De talentul nostru de dascăli depinde găsirea unui cuvânt bun pentru fiecare elev, chiar si atunci 
când acesta ne creează dificultăţi în clasă. Deşi nu este usor, de noi depinde găsirea strategiei optime de 
motivare pentru o anumită situaţie, în funcţie de treapta motivaţională pe care se găseşte elevul, de 
stilul motivaţional la care este acesta sensibil, de felul în care îşi evaluează propria capacitate de efort ăi 
de experienţa acestuia în asumarea şi atingerea de obiective. Avem şansa să ajutăm la creşterea unor 
personalităţi şi trebuie să o facem bine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
1. Cosmovici A. Iacob L., "Psihologie şcolară", Editura Polirom, Iasi,1998. 
2. Păun, E., "Şcoala o abordare psihopedagogică", Editura Polirom, Iasi, 1999. 
3. Roşca, Al., "Psihologie generală", Editura Didactică şi Pedegogică, Bucureşti, 1976 
4. Allport, G. W, "Structura şi dezvoltarea personalităţii", Editura Didactică şi Pedagogică,  
Bucureşti,1991. 



148

 

   

PROGRAMĂ OPŢIONAL – MATEMATICĂ, CLASA A VII-A 
 

Profesor: Bontea Liana Mirela 
Şcoala Gimnazială Crucea 

 
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Opţional nou în cadrul disciplinei: MATEMATICẮ 
Denumirea opţionalului: „CÂT MAI APROAPE DE STELE” 
Tipul: Opţional nou la nivelul ariei curriculare (astronomie) 
Clasa:  a VII-a 
Anul şcolar: 2012-2013 
Durata: 1 an şcolar  
Număr de ore pe  săptămână: 1 oră 
Autorul: prof. Bontea Liana Mirela 
Abilitatea pentru susţinerea cursului: Profesor de matematică 
Instituţia de învăţământ: Şcoala Gimnazială Crucea 
 
ARGUMENT: 
 

Opţionalul îşi propune să satisfacă setea de cunoaştere pe care o manifestă elevii în legătură cu 
Universul, cum s-au format stelele şi planetele, cum a început Universul şi cum va evolua el, 
călătorii în cosmos, cum arată cerul, ce este un observator astronomic, etc. 

De asemenea, va dezvolta la elevi o bună percepţie a lumii în care trăiesc prin folosirea unor 
metode specifice  astronomiei: observarea, investigarea, explorarea, problematizarea, experimentul. 

Pentru că în şcoala noastră sunt elevi cu reale aptitudini pentru ştiinţele exacte, şi pentru că 
mulţi din absolvenţii noştri se îndreaptă spre licee cu profil real şi de ştiinţe ale naturii, consider 
oportun acest opţional pentru a lărgi orizontul de cunoaştere al acestor elevi. 

Pentru susţinerea acestui proiect, şcoala dispune de sală de calculatoare legate  şi de laborator 
de matematică- fizică, laptop şi videoproiector pentru activităţile propuse. De asemenea, şcoala 
dispune de enciclopedii şi cărţi de popularizare a Universului achiziţionate în ultimii ani prin 
programul de modernizare a bibliotecilor şi laboratoarelor. Eu, personal, am realizat doua lecţii 
AEL despre Sistemul solar şi le-am prezentat elevilor de clasa a VII-a şi am văzut interesul lor 
pentru asemenea subiecte. 
 
 
COMPETENŢE GENERALE: 
 

- trezirea curiozităţii privind formarea Universului şi satisfacerea acesteia făcând  observaţii; 
- sporirea încrederii în forţele proprii de a observa fenomenele astronomice. 
 

 
VALORI ŞI ATITUDINI  CE POT FI CULTIVATE PRIN ACEST CURS: 
 
- Respect pentru adevăr şi rigurozitate 
- Încredere în adevărurile ştiinţifice şi aprecierea critică a limitelor acestora  
- Interes şi curiozitate  
- Iniţiativă personală 
- Spirit critic şi autocritic 
- Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi 
- Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare 
- Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI SUGESTII METODOLOGICE 
 

Competenţe specifice Sugestii metodologice  
şi activităţi de învăţare 

     La sfârşitul anului elevii vor fi capabili: 
 

- să descrie mişcările planetelor în jurul 
Soarelui 

- să înţeleagă mişcarea aparentă a bolţii 
cereşti 

- să explice formarea Universului 
- să înţeleagă mecanismul de evoluţie a 

stelelor 
- să recunoască constelaţiile 

circumpolare, dar şi alte constelaţii 
- să explice mecanismul formării 

eclipselor 
- să facă distincţie între meteoriţi, comete 

şi asteroizi 
- să interpreteze o hartă a cerului 
- să înţeleagă rolul sateliţilor artificiali 
- să înveţe să folosească un produs soft 

pentru a întocmi un calendar 
astronomic pentru o lună 

 
 

- prezentarea unor filme sau animaţii care 
să modeleze mişcările corpurilor cereşti 

- orientarea în teren şi găsirea punctelor 
cardinale 

- observarea planetelor sau a altor 
fenomene astronomice prin programele 
de pe laptop, videoproiector 

- realizarea unor referate sau prezentări 
PPT în care fiecare elev să prezinte 
constelaţia zodiacală proprie 

- Crearea unor costume care să reprezinte 
corpurile din Sistemul Solar 

- prezentarea produselor într-o expoziţie 
- realizarea unor desene în care elevii să 

exprime plastic felul cum văd 
Universul, călătoriile în spaţiu, etc.  

- realizarea unui glosar de termeni 
- o vizită la un observator astronomic 

 
 
CONŢINUTURI: 

1. Ce este astronomia 
2. Noi şi Universul. Big Bang. 
3. Mişcările Pământului şi Soarelui 
4. Comete, asteroizi, stele  
5. Alte obiecte cereşti 
6. Constelaţii. Harta cerului. Zodiacul 
7. Cum a apărut Universul. Cosmologie. 
8. Sistemul solar. Soarele. 
9. Secretele stelelor. Fuziune nucleară. 

10. Planetele. Pământul. 
11. Sateliţi naturali. Luna. 
12. Eclipsele. 
13. Călătorie spre Lună şi dincolo de ea. 
14. Primul pas pe Lună. Misiuni spaţiale. 
15. Sateliţi artificiali. 
16. Călătorii posibile în univers. 
17. Primii astronomi. Nume ilustre in astronomie. 
18. Vizită la un observator astronomic. (Suceava). 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
 
dezbateri, desene şi scheme, întocmirea de hărţi ale cerului, referate, produse ppt, etc. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

- Steven Weinberg – Primele trei minute ale Universului – Idei Contemporane-1984 
- Dorling Kindersley – Spaţiul, prima mea enciclopedie – Litera Internaţional-2004 
- Pete Dowswell – Prima enciclopedie a spaţiului – Aquila’93-2007 
- Larousse – Universul ( coordonator Isabelle Bourdial) – RAO-2003 
- Site-ul http://www.astro-urseanu.ro/ al Observatorului astronomic din Bucureşti 
- Site-ul http://www.nasa.gov/ al NASA. 
- http://www.stellarium.org. 
-     Site-ul http:/www.didactic.ro 
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ARTA DE A COMUNICA 
 
 

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

 
 

Cei doi termeni din titlu (substantivul articulat hotărât arta şi verbul a comunica ) au fost, 
poate, prea puţin asociaţi. Ne întrebăm retoric dacă este riscantă aceasta alchimie? Nu, cu  
certitudine putem spune că este necesar să existe o artă a comunicării, mai ales datorită domeniului 
în care vom discuta comunicarea, cel didactic.  

Comunicarea, intr-o accepţie esenţializată,  reprezintă procesul de transmitere a unui mesaj de 
către un emiţător într-o manieră codificată, către un receptor, printr-un anumit canal în vederea 
decodării adecvate. Contextul în care se face această comunicare, este, adesea, cel mai important, 
deoarece, de cele mai multe ori, se face abstracţie de acest element al comunicării si astfel se ajunge 
la o lipsă de comunicare. Modificarea contextului poate să schimbe sensul/semnificaţia semnului. 
Din punct de vedere semiotic, codul este cel care necesită decodificarea, acest cod fiind în 
accepţiunea lui Umberto Eco un sistem de semnificare care cuplează entităţi prezente şi entităţi 
absente, deoarece pentru a comunica e necesar un fond comun, existent anterior actului de 
comunicare. Pragmatic, semnul nu e doar un instrument de cunoaştere a lucrurilor, ci devine 
instrument de acţiune asupra lumii şi asupra celorlalţi. Comunicarea didactică este o astfel de formă 
a comunicării, in genere. Ce este atât de special la acest tip de comunicare? Tocmai faptul că 
întruneşte aproape toate celelalte caracteristici ale altor tipuri de comunicare precum: comunicarea 
interpersonală/ intrapersonală, de grup, publică etc. Comunicarea didactică este nu numai o 
activitate psihofizică de punere în relaţie a două sau a mai multor persoane pentru realizarea 
anumitor obiective, ci un proces psihosocial de influenţă, prin limbaje specifice, a atitudinilor, 
comportamentelor destinatarilor şi receptorilor. Astfel subiecţii schimbă mesaje, realizează 
obiective specifice, îşi controlează activitatea, se influenţează reciproc, şi se aşteaptă reacţii de 
răspuns sub formă de feedback. În comunicarea didactică, cel mai adesea, cei doi poli ai 
comunicării sunt profesorul şi elevul. Sistemul tradiţionalist de predare-învăţare asocia indubitabil 
emiţătorul cu profesorul şi receptorul cu elevul. Din fericire, în relaţia moderna profesor-elev cele 
două poziţii sunt interşanjabile. Reciprocitatea este un stimulent al învăţării. 

Folosind cu precădere o comunicare  inteligibilă, bazată pe argumente şi elemente persuasive, 
profesorul urmăreşte să modeleze atitudinile, comportamentele elevilor în acord cu idealul 
educaţional, cu cerinţele programei şcolare, cu obiectivele instructiv-educative. Dar, în situaţia 
şcolară actuală, acţiunile de influenţă educaţională nu sunt univoce, ci bilaterale. Nu este nevoie de 
un studiu aprofundat pentru a ne da seama că profesorii şi elevii se influenţează unii pe alţii sub 
diverse forme şi grade prin relaţia de comunicare. O formă subtilă şi eficientă de influenţă social-
educaţională, folosită în relaţia profesor-elev este persuasiunea. Ca activitate de organizare şi 
prezentare a mesajelor de către o sursă influentă (profesorul), prin intermediul comunicării 
eficiente, persuasiunea are scopul de a convinge receptorul (elevul) de a-şi schimba conştient ideile, 
comportamentul. Faţă de influenţele educaţionale şi mesajele comunicate de profesor in situaţia 
didactică, elevii pot adopta atitudini pozitive, negative sau neutre.  Poate tocmai aici intervine arta 
de a comunica,  în încercarea de a induce elevilor cât mai multe atitudini pozitive, şi mai puţine 
neutre sau negative. Este un deziderat dificil, dar nu imposibil, ci perfectibil. Una din soluţiile din 
ce în ce mai eficiente este utilizarea metodelor alternative, moderne, de predare-învăţare.  

Metodele tradiţionale de evaluare, concepute ca realizând echilibru între probele orale, cele 
scrise şi cele practice sunt surclasate de alte tipuri de metode ce evidenţiază limitele strategiilor 
tradiţionale de evaluare, în care aprecierea rezultatelor şcolare este utilizată adesea  ca mijloc de 
constrângere. Metodele noi implică pe deplin elevul în procesul de evaluare, stimulându-i structurile 
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motivaţional-afective. Ele au fost definite în general ca fiind metode de evaluare non-standardizată 
care vizează procese intelectuale complexe. Câteva dintre metodele astfel descrise sunt: 
investigaţia, proiectul, portofoliul, Q-sort, autoevaluarea, sinelg, cubul, studiul de caz, pălăriile 
gânditoare etc. Nu ne propunem să detaliem metodele sau una dintre ele, dar vom prezenta o serie 
de avantaje  ale folosirii lor in general: 

• realizează evaluarea în strânsă corelaţie cu instruirea; 
• permit evaluarea produsului dar şi a procesului care a condus la obţinerea rezultatului; 
• consolidează deprinderile şi abilităţile de comunicare socială, de cooperare precum şi 

capacitatea de autoevaluare; 
• compenseză excesul de cognitivism ce se poate manifesta în comunicarea tradiţională; 
Astfel obţinem o predare-învăţare interactivă, centrată pe elev. Elevii preferă să înveţe în 

diferite moduri. Unora le place să studieze în singuri, să acţioneze în grup, altora să stea liniştiţi 
deoparte şi să-i observe pe alţii. Alţii preferă să facă câte puţin din fiecare. Sunt profesori care 
doresc cu orice preţ să-şi termine materia, drept care predau intens până la pauză sau şi pe parcursul 
acesteia! Nu sunt doi elevi la fel, nu le este la fel de uşor să realizeze un anumit lucru. Pe de altă 
parte, şi profesorii intervin cu factori ai subiectivităţii in abordarea acţiunii educaţionale. Sunt 
profesori care intră brusc în materia de predat, astfel că mulţi elevi nu receptează noutatea de la bun 
început, din dificultăţi de adaptare rapidă. Iată doar câteva argumente ale ideii că a comunica, mai 
ales în contextul procesului instructiv educativ este o arta!! Rămâne o permanentă provocare cerinţa 
imperioasă de a găsi calea optimă pentru comunicarea didactică, care se bazează fundamental pe 
cele două entităţi, la fel de importante: elevul şi profesorul. Între aceste două parţi se poate produce 
revelaţia sensului existenţei, dacă profesorul-artist îşi duce la împlinire rolul pe care şi l-a asumat pe 
această scenă a vieţii. 
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LITERATURĂ ȘI COMUNICARE 
 
 

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

 
 

Pentru a afla ce este receptarea operei literare şi ce particularităţi o individualizează faţă de 
alte tipuri de receptare ar trebui să plecăm de la evidenţa că ea se include în problematica generală a 
comunicării. Spre deosebire de comunicarea obişnuită în care codul-limba naturală/arificială deţine 
funcţia de a media transmiterea mesajului de la emiţător spre receptor şi descifrarea mesajului de 
către acesta din urmă, literatura oferă o situaţie sensibil diferită, ceea ce poate fi sensibil sesizat , de 
vreme ce fiecare element din schema clasică a comunicării pune în valoare alte particularităţi 
constitutive, structurale. 

Circuitul comunicării interumane presupune existenţa emiţătorului (transmiţător) şi a 
receptorului (destinatar), a unui cod cu ajutorul căruia se face legătura cu sens dublu între 
participanţii la actul de comunicare, a unui mesaj transmis de la emiţător la receptor, cu ajutorul 
codului, de-a lungul unui canal de transmisie,într-un context situaţional anume. 

Comunicarea prin literatură adaugă alte distincţii determinate de caracterele artei cuvântului şi 
de funcţionarea ei într-un sistem cultural. 

Emiţătorul este identificat cu autorul operei literare. Rare sunt situaţiile de necoincidenţă. De 
exemplu, A. Dumas a folosit “colaboratori” în crearea  celebrelor sale romane. 

În comunicarea literară se remarcă disocierea receptorului de destinatar. Destinatarul e o 
persoană reală, unică ce uneori este numită în dedicaţii de felul “copiilor mei “, “tatălui meu”. Dacă 
ar viza un destinatar unic n-ar mai trebui publicate operele, ar fi dăruite simplu. Intenţia iniţială a 
autorului depăşeşte simplu gest ocazional. 

Receptorul se identifică, generic,cu cel ce citeşte un text, adică un cititor. 
În literatura cultă, mesajul este încorporat de un text. Capacitatea unui text de a transfigura 

relaţia imediată cu realitatea, de a-şi materializa semnificaţiile globale ţine de dimensiunea 
constitutiv simbolică a operei literare. Ficţionalitatea modifică datele receptării textului literar şi ,în 
consecinţă, pe cele ale comunicării. 

Principala componentă a procesului de comunicare, codul nu se reduce în literatură la codul 
limbii naturale. Indiscutabil, există un cod lingvistic, dar există un cod literar, un cod generic, un 
sociocod. 

Context înseamnă de fapt mai multe contexte concrete. Contextul lingvistic este format din 
structurile textuale din alcătuirea operei literare. Contextul extralingvistic poate îngloba trei 
componente principale: emiţător- receptor-text; sau două:emiţător-receptor/receptor text . 
Acceptarea textului de către cititor depinde de acest context extralingvistic care propune selecţia 
explicită a valorilor ce orientează lectura şi înţelegerea operei literare.  

Opera artistică este creată pentru şi numai pentru receptare, astfel încât abia acest moment al 
comunicării confirmă sau infirmă reuşita ei. Nu există operă în afara unei conştiinţe receptoare care 
să o constituie. 

Aşa cum consemnează G.Duda,”receptarea înseamnă fenomenul estetic de pătrundere a unui 
agent uman în universul artistic al unei opoere, cu tot cortegiul de trăiri emoţionale, dar şi 
estetice,pe care le declanşează în procesul complicat de apropiere a semnificaţiilor acelei opere.” 

Receptarea artistică a operei reface traseul dintre intenţia autorului şI semnificaţia operei. 
Mecanismele procesului de receptare sunt, în principiu: interpretare (presonală) a operei (receptorul 
se exprimă); co-creare şi post-crearaţie ( decodificarea informaţiei ) 
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Elevul silabiseşte avansând lent şi anevoios, adică nu stăpâneşte codul. Pentru el lectura devine o 
corvoadă, va citi tot ce îi cade sub ochi indiferent dacă înţelege sau nu sfârşind în plictiseală. 

Al doilea tip de lectură este o lectură avizată, autonomă şi productivă, specifică cititorului 
elev din gimnaziu şi liceu care citeşte fluent şi expresiv un text literar. El înţelege şi simte 
conţinutul semantic al operelor. 

O lectură eficientă are la bază următoarele calităţi după cum sunt prezentate de V. Goia5: 
- lectură corectă – în care citirea se face fară silabisire, fără omisiuni sau adăugiri, fără 

repetări sau inversiuni, cu intonaţia corespunzătoare; 
- lectura fluentă care este o lectură cursivă, fără pauze, fără întreruperi sau poticniri, cu 

parcurgerea normală a textului; 
- lectura conştientă este cea însoţită de perceperea şi înţelegerea concomitentă a conţinutului 

citit; 
- lectura expresivă înseamnă pe lângă celelalte calitaţi amintite sesizarea subtilităţilor 

textuale, a simbolurilor, a expresivităţii şi valorii artistice; 
- lectura critică- însoţită de analiză, comparaţie şi evaluare; ea este o citire selectivă şi 

repetată în funcţie de text şi de obiectivul urmărit. 
Dacă se reuşeşte formarea acestor tipuri de lecturi până la sfârşitul ciclului gimnazial, se pot 

considera realizate competenţele din programa şcolară referitoare la lectura.  Lectura textului este o 
fereastră deschisă spre explicarea şi interpretarea lui.  

 Orice elev care ascultă sau citeşte pentru prima dată o operă literară aşteaptă ceva nou, 
nemaiîntâlnit, aşadar lectura se desfaşoară sub apăsarea aşteptărilor diverse ale cititorilor împlinind 
sau nu dorinţele acestora.  
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METAFORA - STRUCTURAREA TRANSDISCIPLINARĂ 
 
 

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

 
În organizarea curriculumului învăţământului sunt cunoscute mai multe practici, fiecare având 

anumite avantaje şi limite. 
Organizarea monodisciplinară are la bază criteriul de diviziune clasică a cunoaşterii  in: 

discipline cu caracter ştiinţific (matematica, fizica, chimia, biologia, etc.), umanist (literatura,  limba 
străină, filozofie, sociologie, istorie) şi discipline cu caracter tehnic. O asemenea organizare cen-
trează activitatea profesorului mai mult pe disciplina care o predă şi mai puţin pe activitatea şi dez-
voltarea intelectuală şi transferul conţinuturilor pe o axa verticală în cadrul disciplinei respective. 

Organizarea interdisciplinară răspunde mai bine atât progresului ştiinţific tehnologic şi al 
disciplinelor umaniste, cât şi cerinţelor socio-economice, privind formarea personalităţii omului 
contemporan. În acelaşi timp, interdisciplinaritatea are un caracter deschis restructurărilor şi 
inovării conţinuturilor, permiţând transferul acestora pe o axă orizontală şi intrepătrunderea 
disciplinelor. În cele ce urmează voi exemplifica această idee.  

 
PIRAMIDA 

 
Cuvântul piramida îşi are originea în neogreacă: piramis,-idos., latină: pyramis,-idis, iar in 

franceză se intâlneste sub forma pyramide. 
În materia de gimnaziu şi liceu disciplinele care includ studiul piramidei in diferite forme şi 

sensuri sunt: matematica, biologia, educaţia fizică, istoria, disciplina tehnică-horticultura.  
In clasa a V a la disciplina istorie antică elevii invaţă despre Egiptul Antic. În cadrul acestor 

lecţii se discută despre piramidele egiptene. Construite incă din anul 3000 I.H., aceste monumente 
gigantice de piatră aveau rolul de a proteja trupurile regilor si reginelor, cat şi a bijuteriilor lor, 
mobilierului şi a altor obiecte care urmau să fie folosite în viaţa de apoi. Cea mai mare dintre 
piramide este cea a lui Cheops care a fost considerată şi una din marile minuni ale lumii. Are 
inălţimea de 146,6 m şi greutatea de 6 400 000 tone. 

Dimensiunile uriaşe ale piramidelor şi imensele resurse care au făcut posibilă construirea lor 
reprezintă măsura puterii şi bogaţiei faraonilor din acea perioada. Elevii vor fi atraşi de acest subiect 
şi vor cere cu siguranţă profesorului date suplimentare sau se vor documenta singuri. În momentul 
în care vor studia piramida la matematică vor inţelege foarte bine cum se putea realiza construcţia 
acesteia. În acest moment intervine transdisciplinaritatea.  

În matematică, studiul piramidei se realizează intuitiv pe desen in clasa a V-a iar mai tarziu, in 
clasa a VIII a intervin notiunile mai importante. 

Piramida-poliedru cu baza poligon şi feţe triunghiuri, care se unesc într-un vârf comun. Elevii 
vor studia cele trei tipuri de piramidă: triunghiulară (baza-triunghi), patrulateră (patrat) şi 
hexagonală (hexagon). Vor şti să deseneze piramide, să le calculeze arii şi volum, să găsească 
diferite distanţe şi măsuri de unghiuri.   

În momentul în care un elev ştie să deseneze o piramidă, să-i calculeze ariile si volumul 
putem spune că s-au realizat obiectivele propuse şi ca intervine aici transdisciplinaritatea. Se poate 
face o legatură între studiul piramidei la celelalte discipline. 

La biologie studiul piramidei presupune, in clasa a Va, cunoaşterea anatomiei  urechii medii 
unde se discută şi despre eminenţa piramidala – o proeminenţa osoasă in interiorul cavitaţii 
timpanice (are forma piramidală). În momentul în care un elev cunoaşte forma grafică a unei 
piramide va putea descoperi aceasta proeminenţă pe o grafică a urechii medii. În acest moment 
putem spune că s-a realizat obiectivul, şi, pe lângă faptul că interdisciplinaritatea s-a dovedit a fi 
prezentă, intâlnim și transdisciplinaritatea. 
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Tot la biologie in clasa a VII-a la sistemul excretor, se studiază rinichiul. Aici întalnim 
piramidele Malpighi-elemente conice care formează substanţa medulară a rinichiului. Iar se intal-
neşte, încă o dată interferenţa dintre discipline şi noţiunile acumulate în timp sunt de mare folos. 

La educatie fizică piramida este un element pe care il execută gimnaştii în exerciţiile lor. 
La clasele de la liceele agricole, la profilul horticultură se studiază viţa-de-vie şi în acest 

context se discută despre sistemul piramidal de susţinere al viţei de vie portaltoi, alcătuit dintr-un 
stâlp înalt din vârful căruia pornesc 6-8 sârme fixate cu câte un ţăruş lângă fiecare butuc. 

Aşa cum am văzut, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea si transdiscipli-naritatea sunt 
segmente ale cunoaşterii. La nivel de reflecţie şi elaborare curriculară profesorii de discipline 
diferite trebuie să realizeze planificări şi proiecte de activitate didactică în comun, în raport cu unele 
criterii şi principii pedagogice asumate de către toţi. Elementele de bază ale unui proiect comun 
sunt: 

a) stabilirea obiectivelor;  
b) identificarea continuturilor; 
c) realizarea de module pentru elaborarea de programe concrete de recuperare pentru toţi 

elevii cu dificultăţi; module suplimentare pentru elevii foarte buni sau capabili de performanţă; 
Dimensionarea modulară a conţinutului se face pentru un grup de discipline (ex: limba 

romană-franceză-engleză). În acest caz, modulele nu se suprapun peste obiectele clasice de învă-
ţământ, ci reprezintă sinteze inedite, cumuluri de cunoştinţe integrate, perspective epistemice noi, 
care urmăresc tratarea diferenţiată a elevilor in vederea orientării şcolare şi vocaţionale/profesionale; 

d) stabilirea criteriilor de evaluare la finalul fiecărui an de studiu; 
e) definirea premiselor metodologice generale; 
f) definirea criteriilor de organizare spaţio-temporale;  
g) stabilirea bazei materiale; 
h) decizii în legatură cu domeniile opţionale. 
În momentul actual, când se fac eforturi pentru trecerea la societatea informatizată, prin 

crearea unot tehnologii de vârf, se  pune tot mai acut probleme pentru şcoală, de a forma 
personalităţi creatoare. Acest deziderat nu se poate realiza decât dacă vor fi elaborate modele 
creative de învăţare. Tendinţe moderne se manifestă în direcţia elaborării unei teorii inter-
disciplinate, transdisciplinare, integrate a învăţării, elaborarea de modele cibernetice ale învăţării 
participative şi anticipative şi valorificarea în acest scop a secretelor învăţării creative, folosite de 
elevii cu spirit inventiv şi a secretelor creaţiei deţinute de oamenii de ştiinţă. 
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ŞCOALA ACTIVĂ 
 

Profesor Bontea Liana Mirela 
 
       1. Fundamentare ştiinţifică 
 

În miezul discuţiilor despre legitimitatea schimbărilor în educaţie s-au ciocnit multe idei, s-a 
despicat firul în patru, s-au jucat retorici şi forme fără fond şi s-a uitat, cel mai adesea, esenţa 
problemei, respectiv beneficiarul oricărei schimbări din şcoală: elevul, cel cu ochi luminoşi şi suflet 
curat, cel care trebuie să devină un om educat, cult, gata să pună umărul la dezvoltarea societăţii 
noastre.  

Şcoala trebuie să-i formeze copilului deprinderi şi capacităţi intelectuale, să îi deschidă 
orizontul, într-un cuvânt să îl pregătească pentru viaţă.  

Problema este că, pentru a avea elevul mereu în centrul demersului didactic, profesorul 
trebuie să exercite activităţi prin care să îl determine să işi „ocupe” locul în centru.  

Astfel succesul depinde de competenţele cadrului didactic de a creea oportunităţile optime de 
învăţare pentru fiecare elev.  

Profesorul acţionează adecvat şi adaptat nevoilor elevului şi, implicit şi nevoilor grupului.  
Pentru a putea realiza lecţii de învăţare prin cooperare este necesar ca mai întâi să se 

stabilească următoarele: 
- conţinutul şi obiectivele lecţiilor 
- nivelul de cunoştiinţe al elevilor 
- metodele folosite 
- evaluarea activităţii 
Elevii vor trebui să îşi asume şi ei un înalt grad de responsabilitate, nu se vor mai baza pe faptul că 

profesorul le va spune ce, cum, unde si când să „gândească”, ci ei sunt cei care trebuie să o facă.  
       

2. Aplicaţia 
 

Voi prezenta un proiect didactic: în cadrul lecţiei am folosit nouă metode active care pun în 
centrul activităţii grupul de elevi.  
 
Clasa a-VIII-a 
Unitatea de învăţare: Corpuri rotunde 
Tema lectiei: Recapitulare: cilindrul, conul, trunchiul de con, sfera 
Tipul lectiei: de recapitulare si sistematizare a cunoştiinţelor 
Obiective operaţionale: 
a) cognitive 
O1=realizarea reprezentărilor spaţiale şi a desfăşurărilor plane ale    
 corpurilor rotunde învăţate 
O2=punerea în evidenţă a elementelor corpurilor rotunde 
O3=punerea în evidenţă a secţiunilor de diverse tipuri în corpurile 
 rotunde 
O4=aplicarea în probleme a formulelor pentru aria laterală, aria  
 totală şi volumul corpurilor studiate 
b) afective 
O1-să fie atenţi 
O2=să participe afectiv la lecţie 
O3=să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii 
Strategii operaţionale / Metode şi procedee: brainstorming, eseul de cinci minute, metoda 
cubului, turul galeriei, ciorchinele, bulgărele de zăpadă, mozaicul, organizatorul grafic, jurnalul cu 
dublă intrare, conversaţia, explicatia.  
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Mijloace de realizare: 
Manualul, instrumente geometrice, planşe, fişe de lucru, coli flipchart, markere, cub din carton, 
cartonaşe, coli.  
Forme de organizare: pe grupe 
 
Desfăşurarea lecţiei: 
Moment organizatoric şi captarea atenţiei: 
Se cere elevilor să noteze căt mai multe figuri şi corpuri geometrice studiate într-un minut. Pe baza 
răspunsurilor se impart elevii în şase grupe de căte patru elevi. (brainstorming).  
Se prezintă elevilor cubul cu cele şase feţe pe care sunt scrise verbele: 
descrie, compară, asociază, analizează, aplică şi argumentează.  
Fiecare grupă îşi alege un lider care va rostogoli cubul şi îşi va nota verbul respectiv.  
Se impart fişele de lucru fiecărei grupe, se anunţă obiectivele lecţiei. şi profesorul explică modul de 
lucru.  
Descrierea activităţii elevilor (25 min.) 
 
Grupa 1 (Metoda:organizatorul grafic).  
Fişa nr. 1 
Verbul”descrie” 
 
Nr. crt.  Numele şi prenumele 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 
Sarcini de lucru: 
-Enumeră corpurile rotunde studiate 
-Realizează reprezentarea plană a corpurilor studiate şi desfăşurările lor plane.  
-Identifică în desenele realizate elementele definitorii pentru corpurile respective.  
-Descrie corpurile de rotaţie care se obţin prin rotirea unui triunghi dreptunghic cu catetele de 3, 
respectiv 4 cm. în jurul ipotenuzei şi a unei catete. .  
-Sistematizează datele obţinute într-un tabel.  
 
Nr. crt.  Corpul rotund Elemente Corp obţ. prin rotire în jurul ip.  în jurul catetei 

     
     
     
     
 
Grupa 2 (Eseul de cinci minute) 
Fişa nr. 2 
Verbul ”compară” 
 
Nr. crt.  Numele si prenumele 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
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Sarcini de lucru: 
-Observaţi atent planşele cu poliedre si corpuri rotunde învăţate.  
-Realizaţi un scurt eseu-matematic în care să puneţi în evidenţă asemănări şi deosebiri între 
poliedrele învăţate şî corpurile rotunde.  
-Redactaţi şi comparaţi rezultatele obţinute.  
Se dă o piramidă triunghiulară cu latura bazei de 9 cm., înălţimea de 3√3 cm. Să se afle volumul 
acestei piramide, apoi volumul conului circular drept al cărui vârf coincide cu vărful piramidei şi a 
cărui bază este înscrisă în triunghiul de la baza piramidei şi să compare rezultatele.  
 
Grupa 3 (Jurnalul cu dublă intrare) 
Fişa nr. 3 
Verbul ”argumentează” 
Nr. crt.  Numele şi prenumele 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 
Sarcini de lucru: Verificaţi următoarele enunţuri: 
  Enunţul Adevărat    Fals 
1. Dacă raza unui cilindru circular drept se dublează atunci aria laterală se 
dublează şi ea.  

  

2. Dacă raza unui con se triplează atunci volumul conului se triplează şi el.    

3. Dacă raza unei sfere se înjumătăţeşte atunci aria sferei devine o pătrime 
din aria sferei iniţiale.  

  

4. Dacă secţionăm un con cu un plan paralel cu baza ce trece prin mijlocul 
înălţimii atunci volumele celor două corpuri formate sunt egale.  

  

 
Grupa 4. (Ciorchinele) 
Fişa nr. 4 
Verbul ”analizează” 
Nr. crt.  Numele şi prenumele 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
Sarcini de lucru: 
-Desenaţi un cilindru circular drept, un con circular drept şi un trunchi de con circular drept şi 
puneţi în evidenţă secţiunile axiale, diagonale şi cele cu un plan paralel cu baza.  
-Realizaţi pentru fiecare corp câte un “ciorchine”. la mijloc corpul, iar pe margine forma secţiunilor 
şi formulele pentru calculul ariei secţiunii formate.  
 
Grupa nr. 5. (Mozaicul) 
Fişa nr. 5 
Verbul ”asociază” 
Nr. crt.  Numele şi prenumele 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
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Sarcini de lucru: 
-Fiecare elev din grupă va asocia unui corp rotund formulele pentru arie şi volum.  
Apoi, aceştia vor “preda” celorlalţi formulele studiate şi toţi ceilalţi îşi vor însuşi formulele pentru 
cele 4 corpuri(cilindru, con, trunchi de con şi sferă) 
-Evaluare:”descompuneţi” următorul desen în corpuri geometrice cunoscute: 
 
Grupa nr. 6. (Bulgărele de zăpadă) 
Fişa nr. 6 
Verbul ”aplică” 
Nr. crt.  Numele şi prenumele 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 
Sarcini de lucru: 
-Completaţi spaţiile punctuate cu răspunsurile corecte: 
a) O sferă are volumul de 36п cm/3 atunci aria sferei este de……. .  
b) Un con circular drept are R= 4 cm şi h=6 cm. Atunci volumul conului este de …….  
c) Aria laterală a unui cilindru circular drept este de 36п cm/2 şi se ştie că are secţiunea axială în 
formă de pătrat, atunci volumul cilindrului este…… 
Fiecare elev îşi va expune o idée de rezolvare pentru fiecare întrebare până la aflarea corectă a ariei 
sau volumului.  
 
Evaluare finală: 
 
Dupa 25 de minute se va aplica metoda “turul galeriei”. Materialele realizate, posterele, vor fi 
expuse în clasă în 6 locuri vizibile.  
Elevii din fiecare grup îşi vor prezenta mai întâi sarcina de lucru şi modul de realizare al ei, apoi, 
vor trece, pe rand, la fiecare poster al colegilor de la altă grupă şi vor acorda acestora o notă.  
După ce fiecare grup a vizitat “galeria” şi a notat corespunzător “producţiile“ colegilor, se vor 
discuta notele primite, obiectivitatea acestora, se vor face aprecieri şi se vor corecta eventualele 
erori.  
Profesorul va realiza un moment de reflecţie asupra metodelor noi folosite şi asupra modului de 
implicare a fiecăriu elev în echipa sa.  
         

3. Concluzii 
 
Învăţarea centrată pe elev oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la 
disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu. 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Predarea interactivă centrată pe elev(Bucureşti-2005)-Proiectul pentru învăţământul rural 
Proiect didactic-Prof. Nicoleta Agenna Balaş-şcoala”Iorgu Iordan” Tecuci 
Metode moderne de evaluare în gimnaziu-lucrare prezentată la Simpozionul internaţional 
Arhimede-2005-Prof. Bontea Mirela 
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REZOLVAREA DE PROBLEME 
 

 Profesor Tanța Dragomir  
                                      Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihailești, Jud. Giurgiu 

  
Înca din primii ani, copilul încearca sa-si rezolve singur situatiile „de viata” cu care se 

întâlneste. El descopera, (îsi) pune întrebari, creeaza „probleme” si încearca sa-si rezolve  
„problemele”. 

A actiona, a gresi, a ezita, a clasifica, a alege, a evalua efectele, a cauta modalitati atunci când 
intra în impas, iata situatiile în care este (si trebuie pus) un copil spre a-l pregati pentru viata.  

Ajuns la scoala copilul trebuie sa intuiasca, sa descopere, sa cunoasca situatiile în care 
cunostintele lui dobândite la ora de matematica se pot aplica si el trebuie sa se convinga treptat ca 
posibilitatile de a rezolva o problema de viata sunt mult mai mari daca gândeste problema în 
termeni matematici.  

Pentru micul elev situatiile de viata prind sens matematic, iar lectiile de matematica capata 
sens în activitatile de cunoastere a lumii.  

A face matematica înseamna a rezolva probleme !                                                  
Dar ce înseamna „a rezolva o problema”? Înseamna a gasi o iesire dintr-o dificultate, a gasi o 

cale de a ocoli un obstacol, a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.A gasi solutia unei 
probleme este o performanta specifica inteligentei, iar inteligenta este apanajul speciei umane, se 
poate spune ca, dintre toate îndeletnicirile omenesti, cea de rezolvare a problemelor este cea mai 
caracteristica.  

Spre deosebire de exercitiu în care majoritatea elevilor aplica un set de reguli de rutina, pentru 
a ajunge la un raspuns, pentru a rezolva o problema, faci pauza si... reflectezi pentru gasirea 
versiunii matematice a problemei. De o importanta deosebita devine acum transformarea (punerea) 
în exercitiu a versiunii matematice ca rezultat al constientizarii operatiilor matematice necesare. 
Întelegerea (sesizarea, intuirea, relevarea) situatiilor aditive, situatiilor subatractive, situatiilor 
multiplicative, situatiilor de împartire devine esentiala pentru reusita acestei transformari. Iar dupa 
transformare, cunoscând cele patru operatii si proprietatile lor, nu mai este o problema atât la 
propriu cât la figurat ca sa obtinem solutia.               

Ramâne astfel de maxima actuatitate îndemnul de acum mai bine 2000 de ani, facut de 
Plutarh :  

„Capul copilului nu este un vas pe care sa-l umpli, ci o faclie pe care s-o aprinzi, astfel 
încât, mai târziu sa lumineze cu lumina proprie.”  

„Acolo unde unii doar privesc, eu vad. Acolo unde unii doar vad, eu înteleg” ar trebui sa fie 
dictonul cu care sa se mândreasca fiecare dintre elevii nostri. Sa vrea, sa vada (operatia necesara), sa 
poata sa o vada si în sfârsit sa stie sa o vada sunt etape în constientizarea matematicii. Trebuie sa-i 
dam ocazia copilului „sa matematizeze” înainte de „a aritmetiza”. Matematizarea implica un model 
al realului, aritmetica presupune formalizarea. Care poate fi sensul învatarii matematicii pentru 
elevi, care au memorat perfect tabla adunarii, tabla înmultirii, si ei nu sesizeaza, pentru versiunea 
matematica a unei probleme, daca, si / sau când este nevoie de o anumita operatie ?  

Ce-ar trebui sa citim în ochii unei profesoare ai carei elevi raspund în cor „18minute” la 
întrebarea din problema: „Pentru a fierbe un ou apa trebuie sa clocoteasca 3 minute.  

Câte minute trebuie sa clocoteasca apa pentru a fierbe 6 oua ?”  
Satisfactia ca toti elevii cunosc „pe dinafara”- atentie la sensul ghilimelelor - tabla înmultirii 

sau jena ca niciunul dintre ei nu a înteles sensul operatiei de înmultire ?  
� Testarea nivelului de constientizare a situatiilor de adunare (aditive) se va face periodic prin 

rezolvarea în clasa a urmatoarelor probleme :  
1. Ana are 15 creioane colorate, 2 stilouri si 6 creioane negre.Câte creioane are Ana ?  
2. Casa familiei Ionescu are 8 metri înaltime. Chiar în vârful ei, domnul Ionescu a montat o 

antena de 3 metri înaltime. Ce înaltime are acum casa?  
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3. Andrei se afla pe a 38-a treapta a unei scari. El coboara 7 trepte, apoi mai coboara 15. Câte 
trepte a coborât Andrei ?                    

4. Gigel masoara 120 centimetri, iar Victor are cu 10 kilograme mai mult decât Gigel.  
a) Cine-i mai greu ? b) Cine-i mai înalt? 

5. Esti soferul unui autobuz. Pleci de la capat cu 5 calatori. La prima statie mai urca 4 calatori, 
la a doua statie mai urca 5, la a treia statie mai urca 4. Ce vârsta are soferul?  

 
� Voi prezenta câteva probleme din „folclorul matematic” ce pot fi utilizate ca elemente de 

verificare a nivelului de constientizare a situatiilor multiplicative:  
1.  Într-o punga sunt 15 nuci, de 5 ori mai putine decât în a doua punga. Câte nuci sunt  în a 

doua punga? 
2.  Trei frati gemeni au împlinit astazi 8 ani. Câti ani au trecut de când s-au nascut cei trei 

frati?  
3. Un turist parcurge 4 kilometri într-o ora. În cât timp 3 turisti mergând cu aceeasi viteza 

parcurg 24 kilometri?  
4. Pentru plata a 17 timbre cu 3200 lei bucata, din greseala, vânzatoarea îi solicita lui Virgil 

18x3200=57600 lei. Virgil plateste, dar vânzatoarea îsi da seama ca a gresit, calculeaza 
17x3200=54400 lei, face diferenta 57600 - 54400 si îi restituie lui Virgil banii încasati din greseala. 
Exista o cale mult mai simpla de calcul a sumei de bani ce trebuie restituita lui Virgil?  

 
� Raspunsurile elevilor la probleme de tipul urmator alcatuiesc un bun indicator al nivelului 

de întelegere al situatiilor de scadere :  
1.  Mihaela a cumparat 9 banane. Ea i-a dat 4 banane surorii sale. Câte banane i-au  ramas?  
2.  În clasa a doua sunt 8 baieti, toti joaca fotbal. Câti baieti lipsesc pentru a forma o echipa de 

fotbal (de 11 jucatori)?  
3. Înaintea ultimei încercari, Costel avea 58 de puncte. Acum are 49. Câte puncte a pierdut la 

ultima încercare ?  
4. Anul trecut, Corina avea 27 kilograme, iar anul acesta are 30. Câte kilograme a câstigat în 

greutate în ultimul an Corina?  
5. Costel are înaltimea de 121 centimetri, iar David 147 centimetri. Care este diferenta de 

înaltime dintre cei doi copii? 
 
� Tentatia elevilor de a face o împartire atunci când numerele sunt compatibile va fi 

temperata de profesor cu probleme „capcana”de tipul:  
1. De acasa si pâna la scoala în care învata Sandu sunt 270 metri. Daca alearga,Sandu ajunge 

de 3 ori mai repede decât daca merge normal. Ce distanta parcurge  Sandu, atunci când se duce la 
scoala?  

2. Într-o punga sunt 20 de caise, de 4 ori mai multe decât în prima punga. Câte caise sunt în 
prima punga?  

3. Daca 3 litri de apa au temperatura de 60 grade Celsius, ce temperatura are un singur litru de 
apa?  

4. Calculati a saptea parte din produsele : 3x7 ; 8x7 ; 7x7 ; 1x7 ; 0x7.  
 
„Aritmetica - avertiza acum doua sute de ani Gheorghe Asachi - trebuie sa se învete ca un 

mijloc de deprindere a inteligentei, iar nu în chip mecanic sau ca un lucru numai de tinut minte. 
Analiza problemelor  
Cineva spunea cu multa poezie :  
„Intrarea în cetatea cunoasterii se face pe podul matematicii.” 
Prin acest pod - o alta metafora care apropie matematica de comunicare - se întelege o limba 

si ea construita pentru întelegere. Dar ce facem când vrem sa stapânim o limba straina? Învatam 
cuvintele, dar si gramatica, echivalentul regulilor în matematica si apoi ne perfectionam citind 
lectura,ceea ce în matematica înseamna rezolvarea de probleme.   
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Rezolvarea de probleme trebuie privita ca o poetica a matematicii.  
Dar pâna la urma, ce este o problema? 
Un raspuns satisfacator ar fi cel dat de Paul Fraisse : „Orice situatie în care raspunsul nu 

poate fi dat imediat constituie o problema.”  
Altfel spus, o problema este o situatie noua, necunoscuta, în fata careia ma aflu si pe care 

trebuie sa o rezolv, sa iau o decizie, sa gasesc o solutie.    
A rezolva o problema - spune George Polya - „  înseamna a gasi o iesire dintr-o dificultate 

a gasi o cale de a ocoli un obstacol, a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.’’ 
„A gasi solutia unei probleme este o performanta specifica inteligentei, iar inteligenta este 

apanajul specific speciei umane”  completeaza J.James. 
Dar oare pentru a rezolva o problema este suficienta doar inteligenta?  
- Pentru a rezolva un exercitiu, unii aplica un set de reguli de rutina spre a ajunge la raspuns.    
- Pentru a rezolva o problema, reflectezi, îti aduci aminte o problema similara, pasesti pe 

„urma” lasata în minte sau inventezi pasi pe care nu i-ai mai facut pâna la abordarea acestei 
probleme.  

Avertizeaza însa George Poya: „A rezolva o problema imitând metoda folosita în rezolvarea 
unei probleme poate fi o treaba usoara, daca problemele sunt asemanatoare, mai grea sau 
imposibila, daca asemanarea nu este prea mare.”   

Nevoia, din partea rezolvitorului, de a crea metode este ceea ce deosebeste un exercitiu de o 
problema. Pe masura ce îsi însuseste modalitati de rezolvare generale si unitare, pentru rezolvitor 
unele probleme devin simple exercitii.  

Pentru un elev din ciclul primar „Cum putem împarti 96 de creioane la 24 de copii” poate fi o 
problema, dar pentru un elev de gimnaziu este un exercitiu de rutina : „Cât este 96:24?” exersarea 
este un ajutor pretios în învatarea matematicii.  Exercitiile ne ajuta sa retinem concepte, proprietati, 
procedee care se pot aplica în rezolvarea problemelor.  

Ce spune problema ? Ce este dat si ce trebuie aflat ? Ai determinat datele cunoscute? Sunt 
suficiente ? Se poate gasi vreo legatura între problema noastra si o problema care se rezolva mai 
simplu ? Sau care se rezolva direct ? Acestea sunt întrebarile care trebuie puse mai întâi de profesor, 
apoi de elev siesi.  

De câte ori elevul se opreste din rezolvarea problemei recomanda acelasi George Polya:  
 „Este o prostie sa raspundem la o întrebare pe care nu o întelegem. Este neplacut sa 

lucram în vederea unui scop pe care nu ni-l dorim. Astfel de lucruri prostesti se întâmpla adesea 
în scoala si în afara ei, dar învatatorul trebuie sa se straduiasca pentru a preîntâmpina 
producerea lor.’’ 

Învatatorul are în fata o sarcina dubla cu laturi în parte contradictorii. El trebuie sa puna pe 
elev deopotriva în situatiile:  

-  de a învata matematica                             
-  de a face matematica.  
De aceea prima si cea mai importanta îndatorire a profesorului în predarea matematicii este de 

acorda atentia cuvenita metodologiei de rezolvare a problemelor, mai clar sa asigure experienta de 
gândire în toate genurile de „matematica”.  

Adevaratul dascal are el însusi placerea de a rezolva problema, de a se entuziasma pentru cele 
„frumoase”, de a le pastra în atentie si semnala altora.  

Continua G. Polya: „A sti sa rezolvi problema este o îndemânare practica - o deprindere - 
cum este înotul, schiul sau cântatul la pian ; care se poate învata numai prin imitare si exercitiu. 
Daca vreti sa-i învatati pe copii înotul, trebuie sa-i bagati în apa, iar daca vreti sa-i învatati sa 
rezolve probleme, trebuie sa-i puneti sa rezolve probleme.”  

De asemenea învatatorul poate înlocui recomandarea „ rezolva cât mai multe probleme” cu 
recomandarea „învata cât mai mult din rezolvarea fiecarei probleme” ! 
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Evaluarea urmăreşte gradul de realizare a obiectivelor microstructurale, acţiune complexă 
determinată de: finalităţile macrostructurale: ideal pedagogic, scopuri pedagogice ale sistemului 
educaţional, obiectivele generale ale sistemului de învăţământ; corelaţiile profesor - elev, rezultatele 
şcolare - metodologie folosită; corespondenţele pedagogice dintre elementele activităţii didactice: 
obiective – conţinuturi – metodologie (predare - învăţare - evaluare); operaţiile de măsurare şi 
apreciere, (auto) reglabile la începutul, în timpul sau la sfârşitul activităţii didactice; instrumentele 
oficiale pentru consemnarea rezultatelor ca punct final într-o succesiune de evenimente. 

Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ, evaluarea actului educaţional reflectă 
eficacitatea şi eficienţa demersurilor didactice, asigurând cunoaşterea, reglarea şi optimizarea 
procesului de învăţământ. Aflate într-o relaţie de coevoluţie, predarea, învăţarea şi evaluarea 
acţionează sistemic, fiecare proces având efecte asupra celorlalte două. 

Structura acţiunii de evaluare include trei operaţii principale:  
1) Măsurarea reprezintă evaluarea cantitativă, realizabilă prin instrumente speciale  finalizate 

prin date exacte (scor, cifre, statistici) sau descrieri obiective. Măsurarea nu angajează emiterea 
unor judecăţi de valoare specific pedagogice, deschise interpretării pe termen scurt, mediu si lung; 

2) Aprecierea reprezintă operaţia de evaluare calitativă care introduce un set de criterii de 
interpretare a rezultatelor consemnate anterior în urma operaţiei de măsurare. Aceste criterii permit 
interpretarea rezultatelor în raport de: a) obiectivele specifice; b) progresul sau regresul înregistrat 
faţă de ultima evaluare realizată; c) relaţia existentă între resursele investite, baza didactico-
materială a şcolii; calitatea formarii iniţiale şi continuă a profesorului – calitatea procesului de 
instruire - rezultatele elevului; 

3) Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o 
caracterizare, hotărâre, recomandare etc., cu valoare de prognoză pedagogică. Această operaţie intră 
în categoria judecăţilor evaluative finale, realizabilă în raport de mai multe criterii: a) valorificarea 
la maximum a potenţialului existent; b) ameliorarea permanentă a calităţii activităţii didactice; c) 
transformarea diagnozei în prognoză cu funcţie de anticipare pozitivă; d) îndrumarea metodologică 
a celui evaluat.  

Modul în care este şi se simte evaluat elevul influenţează performanţele şi reuşita sa şcolară. 
Poziţia pe care el crede că o ocupă pe o scară de evaluare, elaborată de profesor, în comparaţie cu 
ceilalţi elevi (pe baza rezultatelor şcolare efective), are consecinţe asupra funcţionarii cognitive. 
Practicile evaluative ale cadrului didactic pot determina instaurarea în clasă a unor relaţii între 
colegi de tip ierarhic. 

Obiectul evaluării rezultatelor obţinute de elevi îl constituie volumul şi calitatea cunoştinţelor 
elevilor în raport cu cerinţele planurilor de învăţământ şi programelor şcolare, capacitatea de a le 
aplica în practică, atitudinea faţă de muncă şi faţă de învăţătură, comportamentul elevilor în diferite 
împrejurări. Scopul evaluării este, în principal acela de a preveni rămânerile în urmă, de a le 
constata din vreme, atunci când există, depistând cauzele şi stabilind măsurile necesare pentru a 
reduce pierderile din învăţământ şi, totodată, pentru a determina un progres constant al fiecărui elev. 

Evaluarea nu este un scop în sine ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces 
desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie una formativă  şi să dezvolte un proces de autoevaluare. 
Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur 
instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. Lipsa alternativelor creează rutină, 
conformism şi nu duce la completa dezvoltare a personalităţii. Evaluarea este un proces care, pe 
lângă faptul că implică subiecţi concreţi şi are efecte în mintea şi conştiinţa elevilor, ea implică 
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aproape în toate cazurile şi judecăţi de valoare, raportare la valori morale şi la însuşiri de caracter.  
O notă şcolară exprimă, de cele mai multe ori, nu numai performanţe şi capacităţi de tipul 
inteligenţă, memorie, imaginaţie, cunoştinţe, deprinderi etc., ci şi calităţi de ordin moral, însuşiri de 
voinţă şi caracter cum sunt: seriozitate / neseriozitate, voinţă puternică / voinţă slabă, corectitudine.  

Formarea concepţiei ştiinţifice şi a comportamentului uman adecvat, presupune un ansamblu 
de cunoştinţe corespunzătoare referitoare la domeniul studiat (fenomene, procese, mod de 
organizare) şi formarea unor atitudini şi convingeri ferme în acest sens. În practica educativă, există 
o strânsă legătură şi intercondiţionare între cunoştinţe – atitudini – convingeri – comportament, 
astfel încât, ele formează un tot unitar. Cunoştinţele care se predau în şcoală au menirea de a 
contribui nu numai la formarea conceptelor ştiinţifice ale elevilor ci şi la sistematizarea gândirii lor. 
Geografia are acest rol, de a înţelege corect raporturile dintre om şi mediu, locul lui în lume, 
cerinţele obiective ale evoluţiei omului ca individ şi a societăţii în ansamblu. 

Profesorul proiectează activitatea de evaluare concomitent cu proiectarea demersului de 
predare – învăţare şi în deplină concordanţă cu acestea. În proiectarea activităţii de evaluare apar 
următoarele întrebări: Care sunt obiectivele de referinţă şi conţinuturile ?; Care sunt performanţele 
minime, medii şi superioare pe care le pot realiza elevii ?;  Pentru ce tip de evaluare optez ?; Cu ce 
instrumente voi realiza evaluarea ?; Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de 
evaluare administrate pentru a elimina blocajele ivite în formarea elevilor şi pentru a asigura 
progresul şcolar? 

După efectuarea masurării rezultatelor, se impune formularea răspunsurilor la urmatoarele 
întrebări: rezultatele obţinute de elevi sunt satisfăcătoare ?; rezultatele sunt în concordanţă cu 
aşteptările ?; rezultatele marchează un progres în pregătirea elevului ?;rezultatele pot fi ameliorate ? 
Răspunsurile la aceste întrebări se dau în urma interpretării rezultatelor care se axează pe diferite 
criterii valorice, condiţia este ca aprecierea rezultatelor să fie realizarea unei evaluări obiective. 
Urmează luarea unor decizii şi măsuri de ameliorare a activităţii de predare – învăţare, cu 
respectarea calităţii evaluării. 

Profesorul trebuie să fie în permanenţă preocupat de succesul şcolar, care reprezintă o stare de 
concordanţă a capacităţii de învăţare a elevului şi a exigenţelor şcolare, de aceea este necesară 
punerea de acord a solicitărilor profesorului  cu capacităţile de învăţare ale elevilor şi de adaptare a 
acestora la activitatea şcolară, trebuie să se axeze pe alternanţa dintre metodele tradiţionale de 
evaluare şi cele complementare. 

Efectele pozitive ale evaluării asupra învăţării sunt dependente şi de cooperarea profesor de 
geografie – elevi, în evaluare. Conduita deziderabilă a profesorului în calitate de evaluator este 
necesar să se întemeieze pe încredere mutuală şi eliminarea a tot ceea ce poate genera adversitate. 
De aici decurge necesitatea promovării unei relaţii profesor – elev caracterizată prin încredere 
reciprocă şi conlucrare, în care dispare adversitatea, ceea ce înseamnă asocierea subiectului la 
propria lui formare, inclusiv în ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor activităţii realizate. Aceasta 
reprezintă una din funcţiile principale ale evaluarii, respectiv aceea de a dezvolta elevilor capacităţi 
autoevaluative, în sensul responsabilităţii şi o mai mare autonomie, condiţie pentru ca ei să se 
adapteze mai bine cerinţelor vieţii.  

Ideea transformării elevului, ca obiect al acţiunii de educaţie, în subiect al propriei formări, 
poate acoperi şi acţiunea de evaluare, în sensul devenirii elevului autor al evaluării propriilor sale 
rezultate. Practic, procesul de evaluare presupune comunicare permanentă între profesor şi elev, 
precum şi competenţe din partea ambelor părţi privind evaluarea propriilor lor acţiuni. Totodată, 
profesorul de geografie trebuie să manifeste un interes în promovarea evalurii prin: verificarea 
sistematică a performanţelor şcolare; depistarea la timp a eventualelor lacune în pregătirea elevilor, 
care pot frâna progresul şcolar al acestora, pentru a fi remediate operativ; furnizarea de informaţii 
cu privire la calitatea demersului didactic, în vederea ameliorării acestuia. 

O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea 
produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de 
autoevaluare. Aceasta se poate realiza prin: evaluarea de judecare a performantelor care va ceda 
locul evaluării de dezvoltare, având ca scop principal îmbunătăţirea rezultatelor obţinute individual 
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sau în grup; aprecierea calitativă care va completa măsurarea cantitativă. Astfel, evaluarea va 
constata valoarea adăugată, pornind de la diagnosticul punctelor tari şi a slăbiciunilor.  

Un sistem de evaluare eficient trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, între care: să 
asigure un flux continuu de informaţii; să înlăture pe cât posibil barierele în comunicare; să fie 
flexibil; să fie uşor traductibil în practică şi simplu, astfel încât să poată fi înţeles de către toţi 
participanţii (evaluatori şi evaluaţi); să confere eficienţă, consumând cât mai puţine resurse; să fie 
oportun; să ofere posibilităţi şi ocazii de îmbunătăţire a operaţiilor etc.   

Totodată, deontologia evaluării  trebuie să promoveze un set de valori ce pot fi considerate 
esenţiale pentru procesul evaluativ. Dintre acestea pot fi diferenţiate următoarele categorii: valori 
care sunt importante pentru evaluator (diferenţierea diferitelor tipuri de rezultate ale învăţării, 
asocierea acestor rezultate ale învăţării cu indicatori cantitativi sau calitativi, posibilităţile sau 
dificultăţile de interpretare a rezultatelor procesului evaluativ etc.); valori care sunt importante 
pentru cel evaluat (recunoaşterea efortului pe care cel evaluat îl investeşte în pregătirea pentru 
examen, identificarea poziţiei pe care el o ocupă într-o ierarhie, modalităţile prin care rezultatele 
procesului evaluativ reflectă aspiraţiile celui evaluat); valori care sunt importante în raport cu 
procesul însuşi al evaluării (ideea de obiectivitate a evaluării, capacitatea de discriminare a dife-
ritelor tipuri de rezultate, acurateţea măsurării performan-ţelor, surprinderea valorii adăugate etc.). 

În concluzie, se poate aprecia că evaluarea reprezintă un instrument aflat în mâinile elevului 
pentru a-l ajuta să conştientizeze ceea ce a dobândit (la nivel de: cunoştinţe, priceperi, desprinderi, 
structuri cognitive, abilităţi etc.), interesat fiind de procesele care-i uşurează învăţarea şi îi permit 
reglarea şi ameliorarea acesteia. Astfel, consider că profesorul trebuie să urmărească dezvoltarea la 
elevi a abilităţilor de autocunoaştere şi de autoevaluare facilitând procesele de autoanaliză a 
atitudinilor vis-a vis de implicarea şi de dedicaţia în procesul învăţării. 
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Așa cum observăm, în ultimul timp, atât în țară cât și peste hotare a apărut și s-a dezvoltat o 
literatură de specialitate ce are ca obiect studierea raportul dintre știință și credință, dintre 
cunoașterea naturală și cea supranaturală1. În cadrul acestui raport, îmbucurător, este și faptul că se 
descoperă deseori și nuanța de conlucrare a celor două domenii gnoseologice, colaborare pe care 
unii autori o consideră chiar de natură simfonică. Sub acest aspect sunt evidențiate punți de legătură 
dintre domeniile mai sus menționate atât sub aspect gnoseologic, cât și sub cel epistemologic. 
Dintre cele din prima categorie putem enumera manifestarea energiilor divine necreate în 
mecanismele lumii subcuantice dar și în cele macrocosmice, creația din nimic evidențiată în cadrul 
fluctuațiilor cuantice și altele. Referitor la aspectele comune de ordin epistemologic descoperim 
aspectele cunoașterii (nedeplină, indirectă, analogică şi simbolică)2 proprii nu numai cuoașterii 
teologice, dar și celei științifice, edificarea rațională a teologumenelor pe baza dogmelor, dar și a 
teoriilor științifice pe temelia postulatelor ș.a.m.d. 

O punte de legătură între teologie şi ştiinţă este şi caracterul axiomatic existent atât în 
epistemologia teologiei (sub forma dogmelor) cât şi în cea a ştiinţei (sub forma postulatelor, 
principiilor sau axiomelor), căci aşa cum cunoaşterea dogmelor este esenţa teologiei tot aşa şi 
"cunoaşterea principiilor ... este esenţa fizicii"3. Deşi caracterul „dogmatic” este întâlnit în ambele 
structuri gnoseologice, totuşi, aşa cum vom vedea în continuare, între cele două domenii există o 
anumită diferenţiere nedreaptă, legată mai ales de percepţie. 

Aşa cum este cunoscut, în ştiinţă toată lumea este de acord că normele axiomatice nu 
înfrânează avântul cercetării ci dimpotrivă, îl susţin, îl canalizează şi îl fertilizează, pentru că 
trasează jaloanele drumului de urmat în vederea atingerii scopului cognitiv propus. Dacă în cazul 
ştiinţei este acceptată ideea necesităţii şi utilităţii principiilor, aceasta nefiind niciodată criticată 
pentru vreun „principialism” închistat în propriile postulate, nu la fel s-a întâmplat cu teologia, care, 
deseori şi pe nedrept, a fost acuzată de dogmatism îngust. Pe aceşti acuzatori i-am putea întreba de 
ce nu fac aceleaşi aprecieri în cazul ştiinţei ca şi în cazul teologiei, căci dacă, în mod cu totul eronat, 
acuză a fi îngustă și obtuză fidelitatea dogmatică a demersul teologic prin acel dicton (profund 
neteologic) ”crede și nu cerceta”, de ce nu au aceeași atitudine critică și față de caracterul axiomatic 
al elaborărilor gândirii științifice, gândire pe care să o considere a fi ”incapabilă” de desprinderea de 
”ancora” principiilor și axiomelor fundamentale? Cu certitudine că nimeni nu face acest lucru fiind 
convins că însăși esența domeniului științific își trage seva din ”țâțânele” postulatelor. Așadar, dacă 
postulatele ştiinţei sunt un fel de cărămizi fundamentale atât de necesare teoriilor ştiinţifice, de ce 
nu să nu avem aceeaşi atitudine şi în ce priveşte dogmele teologice?  

Este unanim acceptat că postulatele ştiinţei creează premisele de manifestare a veridicităţii şi 
creativităţii şi, de fapt, acelaşi efect îl au şi dogmele în teologie. Dogmele şi principiile, deşi impun 
nişte limite nu obstrucţionează, ci constituie premisele libertăţii creaţionale, acest rost al 
fundamentelor gnoseologice regăsindu-se şi în spaţiul filozofiei, care constată metaforic că "aşa 
cum zborul nu e cu putinţă în afara gravitaţiei, libertatea nu are sens decât în condiţiile existenţei 

                                                 
1 Interesant că în teologie regăsim ambele tipuri de cunoaștere, căi ce constituie mijloacele prin care Dumnezeu Se 
descoperă oamenilor. 
2 Pr. prof. dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 121-122. 
3 Steven Weinberg, Descoperirea particulelor subatomice, traducere de Irinel Caprini, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2003, p. 12. 
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limitei"4. Interesant cum axioma-dogmă, care limitează, de fapt dă şi libertate, pentru că limita 
constituie de fapt premisa libertăţii.  

Cu toate acestea, aprecierea fundamentului dogmatic suferă anumite oscilaţii în concepţia 
unora, cum este şi cazul lui Robert Pollack, care vede în dogmă pe de o parte o manifestare 
inhibatoare a dogmatismului (ca inamic al intuiţiei5, al "progresului ştiinţific şi al revelaţiei 
religioase"6), iar pe de altă parte consideră că "toate religiile au dogmele lor, aşa cum au şi toate 
ştiinţele"7, reevaluând prin comparaţie cu domeniul ştiinţific autoritatea şi beneficiul dogmei.  

Ca o concluzie, la o examinare axiologică şi axiomatică a celor două domenii gnoseologice 
observăm că printre caracteristicile comune ale axiomelor, postulatelor şi principiilor (pe de o parte) 
şi a dogmelor (pe de altă parte) se disting nedemonstrabilitatea şi fundamentalitatea, calităţi ce s-ar 
explica doar printr-un caracter revelaţional, caracterul axiomatic neconstituind numai un factor de 
asemănare între cele două tipuri de cunoaştere ci fixând şi un cadru de manifestare liberă şi prolifică 
atât pentru teologie cât şi pentru ştiinţă.  
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NICOLAE STOICESCU – ISTORIC SLĂTINEAN 
1924-1999 

 
Prof. înv. primar Amalia Nica,  

Școala Gimnazială Perieți  
 

Date biografice 
Istoricul Nicolae Stoicescu s-a născut la data de 30 noiembrie 1924, într-o familie de 

institutori mutați de la Câmpulung la Slatina. A locuit în orașul nostru o scurtă perioadă de timp, 
până în 1930 când familia se mută la București. Aici, urmează cursurile primare între anii 1931-
1938, continuând cu studiile liceale între anii 1938-1945. Își continuă activitatea intelectuală, 
înscriindu-se la Facultatea de Istorie a Universității din Bcurești, iar după obținerea licenței 
funcționează ca asistent universitar, din 1950 până în 1951. 

După ce părăsește Facultatea de Istorie, se angajează la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” ca 
cercetător științific principal, de unde pleacă în 1988. În această perioadă își obține doctoratul în 
istorie. Datorită faptului că a contestat regimul comunist, și din cauza ideilor sale anti-sovietice, a 
fost arestat și dus în 1952 în lagărul de exterminare „Peninsula”, un lagăr de muncă din apropiere de 
Mamaia, unde se aflau deținuții politici cu pedepse de la cinci la zece ani. 

În perioada 1988-1989, întocmește câteva rapoarte către șeful statului, Nicolae Ceaușescu, 
prin care protesta împotriva acțiunii de demolare a unor biserici din București. Pentru aceste acțiuni, 
a fost numit Ministru al Cultelor după revoluția din 1989, iar în 1993 a fost ales membru de onoare 
al Academiei Române, rămânând până în prezent singurul academician originar din Județul Olt care 
a fost învestit cu acest titlu.  

Apoi, în perioada 1990-1994 a ocupat funcția de ambasador al României la Atena, de unde a 
ieșit la pensie la vârsta de 70 de ani.   

 
Opera istorică 
Cercetările în domeniul istoric au fost principalele preocupări ale lui Nicole Stoicescu încă din 

anii studenției, lăsând posterității o operă bogată atât cantitativ cât și calitativ. A pubicat: 
"Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", "Curteni și slujitori. Contribuții 
la istoria armatei române", "Sfatul domnesc și marii dregători din Țara Românească și Moldova 
(sec. XIV-XVII)", "Dicționar al marilor dregătorii din Țara Românească și Moldova. sec. XIV-
XVII", "Continuitatea românilor. Privire istoriografică. Istoricul problemei, dovezile 
continuității", "Unitatea românilor în evul mediu", precum și monografii dedicate unor domnitori 
ca Vlad Țepeș (tradusă și în limbile engleză, japoneză și greacă),Matei Basarab, Radu de la 
Afumați s.a. A fost printre colaboratorii tratatelor "Istoria României" (vol. II-III), "Istoria dreptului 
românesc" (vol. I), al volumului "Politica externă a României. Dicționar cronologic" și al 
dicționarului "Instituții feudale în Țarile Române". Totodată s-a îngrijit de editarea unor izvoare 
istorice, ca și de reeditarea unor opere ca "Descrierea Moldovei" și "Istoria ieroglifică" , de Dimitrie 
Cantemir, "Istoria românilor din Dacia Traiană", de A.D. Xenopol. 

Analizân lucrarea „Continuitatea românilor”, reeditată și adăugită în 1993 cu titlul „O falsă 
problem istorică – discontinuitatea poporului roman pe teritoriul strămoșesc”, am constatat că  
autorul a încercat să răspundă obligației istoricilor de a contribui la elucidarea unor probleme 
controversate din istoria României și de a informa cât mai complet pe cititori, îndeosebi pe cei 
străiniși de bună credință care nu cunosc suficient de bine istoria poporului nostru. 

Nicolae Stoicescu susținea că problema contiuității românilor s-a născut în secolul al XVIII-
lea când românii din Transilvania – care alcătuiau majoritatea populației – au cerut egalitate în 
drepturi cu celelalte naționalități ale țării. Li s-a spus atunci că nu pot fi egali cu ceilalți locuitori 
deoarece au venit mai târziu în țară, iar din această cauză au fost socotiți „tolerați”. 

Istoricul își începe demonstrația, pornind de la cercetătorii A.D. Xenopol și A. Sacerdoțeanu. 
Cu un secol în urmă, primul dintre  ei spunea: „Originea acestei nouă teorii nu este de căutat în 
dorința de a descoperii adevărul, ci cu totul în alte motive, care nu-și au  locul în istorie. Ungurii și 
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sașii din Transilvania apăsau în secolul trecut pe români într-un mod cu totul neomenos și chiar 
astăzi (1884) vor să le ucidă viața morală, să le desființeze naționalitatea, înlocuind-o cu cea 
ungurească sau cea germană. Românii, văzându-se apăsați, protestau și protestă necontenit contra 
unui asemenea sistem de ocârmuire; ei își întemeiază protestările pe dreptul istoric, susținând că ar 
fi locuitorii cei mai vechi ai Transilavniei, că dreptul de cucerire pe care-și întemeiază apăsătorii 
pretențiilelo ar trebui să fie părăsit într-un veac de lumini și de civilizație. Motivul pentru care 
apăsătorii i-au adus pe români de la sudul Dunării de abia în secolul al XIII-lea este limpede: 
ungurii și nemții fiind veniți în Transilvania înaintea acelei epoci, iată că și dreptul istoric vorbea în 
favoarea acestora.” 

La rândul său, A. Sacerdoțeanu constata: „Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea nimănui n-a 
părut că românii din stânga Dunării n-ar fi băștinași. Simpla prezentarea a discuției în această 
privință este dovoda cea mai categorică. Cu totul altfel se prezintă problema românilor din sec. 
XVIII înainte. Anumite considerații pur politice provocaseră o discuție: au sau nu au românii din 
Ardeal drepturi egale cu ceilalți locuitori?” 

Pentru a demonstra aceste teorii, N. Stoicescu se întoarce până în vremea dacilor și a 
romanilor, pe care îi găsește cu ajutorul izvoarelor istorice și în Transilvania ca urmași ai vechilor 
colonii romane. Românii nu și-au pus problema continuității lor, deoarece știau că sunt urmașii 
populației daco-romane, deci autohtoni pe acele plaiuri, decât în momentul în care aceasta le-a fost 
contestată, fiind astfel nevoiți să răspundă adversarilor continuității. Istoricul N. Stoicescu amintește 
în opera sa o întâmplare ce are mare relevață în această privință: „Cu prilejul unei aniversări a 
colonizării sașilor în Transilvania, un sas a întrebat pe un țăran român din părțile Sibiului dacă și 
românii ar putea sărbători asemenea evenimente, la care țăranul a răspuns scurt și convingător: „Noi 
nu avem ce să sărbătorim, pentru că nu suntem veniți de aiurea; noi suntem de aici.” Răspunsul 
acesta, izvorât din conștiința populara, sintetizează admirabil realitatea istorică: Noi suntem de aici 
și am fost întotdeauna aici!” 

Prin lucrarea sa, autorul nu își face iluzia că va convinge pe toți adversarii continutății că 
apără o teză absurdă și ilogică; El le adresează un apel călduroos de a medita atent asupra tuturor 
dovezilor aduse în sprijin, și de a-și verifica apoi poziția în această problemă. fără a porni de la idei 
preconcepute și a se lasa mânați de alte scopuri decât cele științifice. Ținând seama de realitățile 
istorice, toată agitația întreținută de adversarii continuității, apare în fond sterilă și inutilă neputând 
modifica aceste realități, ea nu poate contribui decât la înveninarea relațiilor dintre oamenii de 
știință, care au misiunea nobilă de a sluji numai cauza adevărului. 
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PROBLEME ACTUALE DE STILISTICĂ 
 
 

Profesor Elena Oprea 
Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești 

 
 

Se vorbeste de multa vreme despre o stilistica lingvistica si o stilistica literara sau estetica. 
Prima cerceteaza fapte de stil cu ajutorul conceptiei si metodelor lingvistice, iar cea de a doua se 
ocupa de stilul scriitorilor, considerat din punctul de vedere al maiestriei artistice, a realizarii 
estetice, al masurii in care continutul operei literare isi gaseste expresia cea mai potrivita. Consider 
ca, intre ele nu exista deosebiri prea mari, cu atat mai putin contradictii. Tudor Vianu a incercat si a 
izbutit in general, sa foloseasca si achizitiile lingvisticii atunci cand se ocupa de stilul literar. Prin 
urmare, se poate face si stilistica literara sau estetica folosind rezultatele obtinute in domeniul 
stilisticii lingvistice. 

De aceea, profesorii care predau limba si literatura romana nu pot si nu trebuie sa neglijeze 
niciunul dintre aceste doua aspecte ale stilisticii. 

In ceea ce priveste notiunea de stil au intervenit si aici modificari. Prin stil nu se mai poate 
intelege ceea ce se intelegea – inainte de vreme – stilul unui scriitor, felul lui personal de a scrie, de 
a se exprima, de a-si concretiza ideile prin limba care o intrebuinteaza. 

In urma unor discutii care s-au dus ani de-a randul, lingvistii mareisiti au ajuns la concluzia, 
justa, ca exista nu numai stiluri individuale ci si stiluri colective. Stilul (din gr.”stylo” = instrument 
de scris, latina „stylus” = condei) reprezinta felul propriu in care se exprima o persoana; este modul 
particular de folosire a mijloacelor lingvistice in diferite domenii de activitate. „Stilul este omul 
insusi.” („le style c’est l’homme meme”) dupa cum spunea naturalistul francez Buffon. In limba 
romana contemporana sunt cinci stiluri: un stil artistic, adica beletristic (literar), un stil stiintific, un 
stil oficial (administrativ), un stil publicistic (jurnalistic), care ocupa un loc de mijloc intre stilul 
stiintific si beletristic si un stil colectiv (al conversatiei uzuale). Acesta din urma indeplineste 
functia de comunicare intr-o sfera restransa (relatii particulare, intime, neoficiale intre membrii unei 
colectivitati mici – familie, rude, prieteni, colegi), grupuri incidentale – tramvai , tren, spectacol – 
cu o arie tematica vasta, dar cu o problematica simpla. 

Natura stilului, in acest sens este determinata de continutul comunicarii: operele stiintifice au 
un continut diferit de al celor literare, ceea ce duce in mod inevitabil la utilizarea unor mijloace de 
exprimare diferite, mai ales in ce priveste vocabularul si frazeologia. 

Mi s-a parut justa aceasta conceptie despre stil, pentru ca se bazeaza pe legatura indisolubila 
dintre continut si forma. Unui anumit continut trebuie sa-i corespunda o anumita forma. Limba 
propriu-zisa este aceeasi, indiferent de continutul exprimat, dar chipul cum o foloseste un om de 
stiinta, un scriitor, un jurnalist, o persoana difera de la unul la altul. Dupa cum se stie in cadrul 
fiecarei specii de stil intervin deosebirile de ordin individual, care in general intereseaza numai cand 
este vorba de scriitori. Asadar, este bine ca la gimnaziu, la liceu, in lectiile noastre sa incepem cu 
cercetarea stilurilor limbii (colective), apoi sa trecem la stilul individual, pentru ca elevii sa se 
deprinda cu ideea ca „stil” au si operele stiintifice, cele publicistice, cele oficiale si cele colocviale. 
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