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RECEPTEREA TEXTULUI LITERAR LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 

Prof. Vali Ailenei 

 

Ce elemente din comportamentul copiilor ne îndreptățesc să fim siguri că aceștia „înțeleg ceea 
ce ascultă”, receptează mesajul textului literar pentru copii? 

Literatura pentru copii include totalitatea creațiilor care prin profunzimea mesajului, gradul de 
accesibilitate și nivelul realizării artistice pot să intre într-o relație afectivă cu cititorii ei. Literatura 
îi apropie pe copii de realitate, lectura conștientă, expresivă și metoda de analiză a unui text literar îi 
fac pe copii descriptorii unui tezaur de informații, de experiențe și modele umane, de emoții și 
sentimente nobile. 

Pentru a putea fi incluse în literatura pentru copii, operele literare trebuie să îndeplinească 
două condiții. Pe de o parte sunt criteriile obligatorii care vizează accesibilitatea și valoarea 
artistică, estetică a textului. Textele selectate pentru învățământul preșcolar trebuie să se încadreze 
în anumite standarde: numărul de personaje, firul acțiunii, mesajul textului. Copii refuză să 
perceapă mesaje pe care nu le înțeleg, care le depășesc universul, care vin dintr-o sferă necunoscută. 
Poveștile precum: Iedul cu trei capre, Fata babei și fata moșului, Ciuboțelele Ogarului, Mărul 
buclucaș sunt apreciate de cei mici, mai ales pentru accesibilitatea textului și mai apoi pentru 
valoarea artistică. Un alt criteriu este acela care urmărește valoarea didactică, moralizatoare și 
explorarea universului infantil. Depinde de priceperea cadrelor didactice ca aspectul socio-uman să 
fie valorificat la maxim. Noi, cadrele didactice, avem obligația de a ține seama de cele două criterii 
de alegere a textului literar care urmează să fie studiat. Se pornește de la necesitatea educării 
copilului în spiritul „celor 7 ani de acasă”. Această perioadă este un puternic catalizator al 
modelelor. Copilul imită pe mama, pe tata, pe doamna, dar mai ales personaje îndrăgite din desene 
animate sau povești. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce văd, aud sau fac copiii noștri. Vârsta 
preșcolară este cea mai favorabilă pentru formarea deprinderilor de comportare. Aceasta este vârsta 
în care apar și se dezvoltă trăsăturile de caracter și de voință pe care se bazează dezvoltarea 
psihosocială a viitorului om. 

Textul literar pe care-l folosim trebuie să conțină elemente în care personajele pozitive sunt 
cele care reușesc prin bunătate, sinceritate să depășească obstacolele ridicate de personajele 
negative. Expresivitatea artistică, claritatea imaginilor permit copiilor să se apropie de mesajul 
textului studiat. Pe de altă parte alegerea metodelor folosite e categoric dictată de particularitățile de 
vârstă și de cele individuale ale copiilor din grupă. Obiectivele operaționale stabilite trebuiesc 
corelate cu modalitățile de transmitere a cunoștințelor, cu strategia de evaluare și cu mijloacele de 
învățământ existente în grădiniță. La vârsta preșcolară nu poți citi pur și simplu o poveste sau o 
poezie. Să te faci înțeleasă trebuie să ai material didactic, nu le spui copiilor povestea ”Ridichea 
uriașă” fără să te folosești de planșe cu imagini, de siluetele personajelor din poveste. Gândirea la 
acesată vârstă este intuitiv- concretă, poți povesti la nesfârsit atenția copiilor nu va fi captată doar de 
vocea melodioasă a educatoarei. 

Metodele și tehnicile folosite în transmiterea și însușirea textelor literate sunt variate. Pornind 
de la metodele tradiționale precum: povestirea, lectura după imagini, până la metodele activ – 
participative: lectura activă, braistormingul, metoda cadranelor, cubul, steaua cunoașterii cadrul 
didactic are posibilitatea folosirii unor procedee care permite copilului să se implice activ în 
lecturarea textelor propuse. Pentru a realiza situații concrete de învățare este nevoie să se îmbine cu 
grijă metodele și tehnicile de lucru. Pe parcursul activităților copii să fie antrenați și captivați de 
materialul propus, atenția lor să fie îndrumată spe analiză de tip interogativ: Ce citește/povestește 
doamna? Cum sunt personajele? Ce fapte săvârșesc? Cum pot schimba firul acțiunii? Este bine/ rău 
cum procedează eroii preferați? Ce am învățat din textul studiat? Este important să implicăm copiii 
în poveste să nu-i transformăm în spectatori. Aceștia trebuie învățați să se pună în locul unui 
personaj preferat sau ales de educatoare, să descrie, folosind un limbaj specific nivelului de vârstă, 
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faptele și mesajul desprins din text. Copilul de dezvoltă și se modelează progresiv, printr-o raportare 
continuă la modelele pe care le primesc: părinți, colegi, prieteni, personaje din desene animate sau 
povești. Calitatea influențelor determină structurarea unui comportament propriu pe fondul 
dezvoltării psihice de ansamblu.  

Pentru a fi siguri că drumul spre dezvoltarea psihosocială a copilului este conturat trebuie să-i 
propunem spre rezolvare sub formă de activitate ludică să repovestească textul audiat pe baza 
imaginilor suport sau din memorie, respectând ordinea cronologică a acțiunii, să reproducă replici 
ale unor personaje, pasaje recitative (”Cucurigu boieri mari,/ Da-ți punguța cu doi bani!”, ”Trei iezi 
cucuieți....!”), să reformuleze ideile, să ilustreze secvențe din povești, poezii prin desen, pictură, 
modelaj, să clasifice informațiile ca fiind fapte sau păreri. 

Jocul de rol și dramatizarea urmăresc dezvoltarea capacității de exprimare, de receptare a 
mesajului, de exprimare clară, corectă și expresivă, de dezvoltare a capacității de exprimare a unor 
sentimente prin mișcare, mimică sau gestică. Folosirea acestor două metode au în vedere 
încurajarea copiilor timizi, implicarea acestora în grup, dezvoltarea vocabularului. 

Așadar, problemele de receptare a textului literar pentru copii nu vor mai fi la fel de spinoase 
dacă facem din activitatea de educare a limbajului o scenă de spectacol în care copii grupei sunt 
totodată actori și spectatori, în care copiii sunt implicați activ în actul învățării. 
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TIPURI DE ADAPTARE LA MEDIUL GRĂDINIŢEI 
 
 
Prof. înv. preșcolar Dorinela Turbatu Balan 

Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui 
    
 
În preşcolaritatea mică adaptarea socio-comportamentală este dominată de efectele regimului 

din familie. După aceea, în preşcolaritatea mare, deprinderile din grădiniţă şi regimul de viaţă al 
acesteia influenţează regimul comportamental de acasă. 

Integrarea socială – ca latură a sociabilităţii – reprezintă capacitatea pe care o are un individ de 
a fi acceptat preferenţial, sau de a nu fi acceptat de un număr mai mare sau mai mic de membri ai 
grupului de apartenenţă.Copilul care nu trăieşte printre cei asemănători lui, nu poate să se identifice 
cu aceştia, nu poate să se oglindească în ei, nu-şi găseşte parteneri pe măsură, este lipsit de acea 
exuberanţă, de atracţie spre joc şi fantezie, caracteristice grupurilor preşcolare.    

În urma cercetărilor, se evidenţiază şase tipuri de adaptare la mediul grădiniţei: 
1) adaptare foarte bună (despărţire fără ezitări de persoana care a adus copilul la grădiniţă, 

conduite de curiozitate şi investigaţie activă în noul mediu, stabilirea rapidă de relaţii cu 
educatoarea şi copiii din grupă); 

2) adaptare bună (despărţirea fără ezitări de persoana care a adus copilul în grădiniţă, stabilirea 
facilă de relaţii verbale cu educatoarea şi cu câţiva copii din grupă, dar cu o atitudine de 
expectativă, nu de investigaţie activă); 

3) adaptarea dificilă intermitent tensională, caracterizată prin 
nervozitate, reţinere tacită (de mână) a persoanei însoţitoare, 
nesiguranţă, dar şi curiozitate faţă de ambianţă; 

4) adaptarea tensională continuă, cu nervozitate de fond şi 
conduite de abandon evidente; 

5) adaptare dificilă, prin refuzul copilului de a se despărţi de 
persoana însoţitoare, atitudine permanent refractară şi tensională faţă 
de ceea ce se petrece în grădiniţă; 

6) neadaptarea, ca refuz activ al copilului de a se despărţi de persoana însoţitoare, negativism, 
uneori violent, conduite refractare, atitudine crispată, violentă 

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

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

Mulţi copii de 3 ani atunci când vin pentru prima dată în grădiniţă, sunt foarte repede atraşi de 
universul deosebit de aici, cu spaţii mobilate corespunzător, cu multe jucării, cu scene din poveşti şi 
uită de cel care l-a adus. 

Alţii însă, acceptă greu să se desprindă de mediul familial şi trăiesc tensionat acest moment. 
Noi trebuie să fim primele, care să-l înţelegem pe copil şi să-l convingem că dacă a venit, nu trebuie 
neapărat să rămână, dacă nu vrea, dar înainte de a pleca, poate să viziteze grădiniţa împreună cu 
părintele său. 

De obicei, atracţia pentru jucării este mai puternică, copilul se apropie, le manipulează fără a 
pierde din atenţie pe însoţitorul său, dar cu răbdare, efectul va fi cel aşteptat. S-ar putea ca totul să 
se repete a doua zi, dar dorinţa de a rămâne în spaţiul grădiniţei nu va mai întârzia mult.  
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Pentru copilul mai timid, care comunică mai greu cu cei din jur, adesea şi pentru că are 
dificultăţi de pronunţie, la primul contact cu grădiniţa trebuie evitată solicitarea verbală. Copilul 
trebuie lăsat să se apropie de jucării pentru a le manipula, după care să se apropie de un alt copil cu 
care se aseamănă cel mai mult. Descoperirea similarităţii la primul contact cu celălalt, este un factor 
de confort şi securitate psihică şi facilitează considerabil procesul integrării. 

Asigurând astfel, un contact iniţial agreabil cu mediul grădiniţei se creează premisele necesare 
tuturor celorlalte procese de socializare. Grădiniţa va deveni pentru copil, locul în care îl aşteaptă 
zilnic surprize şi bucurii, locul în care se simte liber, îşi găseşte parteneri de joacă, îşi satisface setea 
de cunoaştere. Aici, îşi va identifica mai real şi mai clar ,,locul său în familie, în grădiniţă, în 
grupele de copii” şi îşi va ,,câştiga autonomia în activităţile zilnice”. 
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CAMPANIA „SĂPTĂMÂNA GLOBALĂ DE ACŢIUNE PENTRU EDUCAŢIE” CU 
SLOGANUL „FIECARE COPIL ARE NEVOIE DE UN PROFESOR. 

PROFESORI BINE PREGĂTIȚI PENTRU TOȚI COPIII” 
 

Coordonatorii Campaniei Globale pentru Educaţie la nivelul 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 8 Buzău: 

Prof. înv. preșc. Silvia Mocanu, Ileana Bănica și Tania Sturzu 
Prof. Dir. Cristina Ramona Manea  

 
 

În săptămâna 22-28 aprilie, numită generic „Săptămâna Globală de Acţiune pentru educaţie”, la 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Buzău, au avut loc activităţi menite să atragă atenţia asupra 
faptului că, pentru a respecta dreptul la educaţie al tuturor copiilor, este nevoie de mai mulţi 
profesori calificaţi, adevăraţi profesionişti care să fie sprijiniţi şi remuneraţi ca atare. 

Este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o coaliţie de organizaţii neguverna-
mentale, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume şi care doreşte să atragă atenţia liderilor 
de opinie şi autorităţilor cu privire la faptul că este timpul demarării de acţiuni pentru a nu permite 
privarea de educaţie a încă unei generaţii de copii şi adulţi, prin insuficienţa personalului didactic 
calificat. 

În acest an sloganul Campaniei este ”Fiecare copil are nevoie de un profesor. Profesori bine 
pregătiți pentru toți copiii”.  Acţiunile întreprinse au reunit participanți din mii de școli din circa 
100 de țări ale lumii. Campania Globală pentru Educație își dorește să atragă atenția publicului și a 
factorilor de decizie asupra acestei probleme: este nevoie ca liderii din întreaga lume să ia măsurile 
necesare pentru adoptarea de standarde, planuri și măsuri financiare care să garanteze că toți copiii 
au parte de profesori bine pregătiți și bine sprijiniți, precum și de șansa de a beneficia de dreptul la 
educație. Campania organizată în România a fost susținută și promovată de o coaliție formată din 
Organizaţia Salvaţi Copiii, Ministerul Educaţiei Naționale, Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, World Vision România, Roma Education Fund România, 
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul pentru Educaţie şi 
Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Centrul 
Educaţia 2000+, Asociaţia OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.  
  

 
Coordonatorii Campaniei Globale pentru Educaţie la nivelul Gradiniței cu Program Prelungit 

nr. 8 Buzău, au fost prof. înv. preșc. Mocanu Silvia, Bănică Ileana și Tania Sturzu. Toate cadrele 
didactice din grădiniță alături de preșcolari au fost implicate în derularea activităţilor. Au discutat 
problema lipsei cadrelor didactice calificate, cu care se confruntă ţări din întreaga lume, precum şi 
probleme profesionale şi financiare cu care se confruntă cadrele didactice ale lumii, în general şi ale 
ţării noastre, în mod special. Au apreciat importanta numarului de educatoare și au subliniat aspecte 
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din activitatile preferate, derulate în grupă alături de educatoarea lor. La final au desenat, colorat, 
pictat și au desfășurat o expoziție de lucrari cu titluri diverse, ca de exemplu: “Eu și educatoarea 
mea”, “Eu la gradiniță”, etc. 

Invitatul acţiunilor a fost d-na inspector de specialitate, Mocanu Silvia. Activităţile derulate în 
cadrul Săptămânii Globale pentru Educaţie au avut sprijinul, aportul şi implicaţia conducerii unităţii 
şcolare, prin d-na prof. Manea Cristina (director).  
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ADIO, GRĂDINIŢĂ! 
SERBARE DE SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR 

 
 

Prof. Ioana Radu  
Grădiniţa cu program prelungit nr.16 Sibiu 

 
 
Acest program de serbare marchează sfârșitul grădiniței și începerea unei noi etape, aceea de 

școlar; poate fi util educatoarelor care conduc grupa mare. 
Am realizat o îndelungă și migăloasă selecție a celor mai potrivite poezii ca și conținut și a celor 

mai frumoase cântece, toate având o încărcătură afectivă aparte. Am gândit de asemenea ordinea 
cea mai bună în care acestea să se succeadă. Atașat găsiți și negativele a trei cântece poate mai 
puțin cunoscute, care se regăsesc în cuprinsul sebării. 

Serbarea permite folosirea unor costume de către copii și decorarea sălii de grupă (ex. copiii - 
cifrele de la 1 la 10, prinți și prințese din povești, zilele săptămânii, literele etc.). 
 
Pentru negative – click aici! 
 
- Dragi prieteni, bun găsit! 
Mă întreb nedumerit 
Ce să fie, ce-ntâmplare 
A făcut ca grupa mare 
Să ne cheme azi aici? 
 
- Ce să zic, hai, şezi, 
S-aşteptăm şi vom vedea! 
Uite, fete şi băieţi 
Vin ca-n alte dimineţi, 
Dau năvală ca un roi 
Şi se joacă, sunt vioi. 
Hei, de când ne-am cunoscut, 
Cei trei ani cum au trecut! ... 
 
- În trei ani de grădiniţă 
Cât de multe-am învăţat! 
Povestiri am ascultat, 
Poezii am recitat, 
Cântece noi am cântat, 
Ghicitori am dezlegat! 
 
TOTI :          Parcă ieri am venit, cu paşi repezi, vioi. 
                 Mititei şi bucălaţi şi vioi şi speriaţi. 
                Anii repede s-au scurs, ca un stol de cocori. 
                 Şi s-au dus, s-au tot dus, sus în depărtări. 
 
CÂNTEC: NOI 
1. Noi, copii de grădiniţă 
Am fost până nu demult, 
Iepuraşi, căluţi, căpriţe,  
Modelam din acest lut. 
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2. Dar acum, dar acum, 
Şcoala ne-a pornit la drum, 
Şcoală dragă, dă-ne-n dar  
Un frumos ABECEDAR. 

   (DECOR DE BASM, cu zâne, prinţese, prinţi şi pitici) 
     
   Prima zi de grădiniţă-mi vine-n minte.            

                Au trecut de-atunci trei ani. 
                Eu eram fetiţa cea sfioasă 
                Cu codiţe lungi şi şorţuleţ aveam. 
                Mă ţineam de mama cu-ndârjire, 
                Nu voiam să mă despart de ea, 
                Grădiniţa cu ferestre înalte  
                Şi cu gard de fier, mă speria. 
                

    A ieşit în prag educatoarea 
                Şi mi-a spus cu glas surâzător: 

  -Hai copilă, să intrăm în clasă! 
  M-am desprins de mama-ncetişor 
  Şi-am urmat-o ca pe-o zână bună 
  Răsărind din cartea cu poveşti. 
  Datorită ei sunt înţeleaptă, 
  Ştiu acum să scriu, să povestesc. 

 
     Mă gândesc cu nostalgie                                           

                 La glasul blând şi plin de duioşie. 
                 La cele care-n braţe ne-au ţinut 
                 Şi ne-au iubit nespus de mult. 
                 Stau bine şi mă gândesc, 
                 Multe-am să vă povestesc. 
                 Din câte am învăţat atunci, 
                 De frumuseţi din văi şi lunci. 
                 

      Din lumea basmelor misterioase  
                 Şi a poveştilor frumoase, 
                 I-am cunoscut pe Feţi-Frumoşi 
                 Şi pe piticii cei bărboşi. 
                 De pe tărâmul celălalt 
                 Soseşte Roşu-Împărat, 
                 Cu zâne şi Ilene Cosânzene 
                 Ce dănţuiesc în mîndrele poiene 
                 Şi-am învăţat ce bună e în toate 
                 Misterioasa sare în bucate. 
 
CÂNTEC:  TOT CE E PE LUME 

1. Tot ce e pe lume are un rost anume, 
Mărul ne dă merele, părul ne dă perele, 
Norii ne dau ploaie, lână ne dă oaia. 

2. Tot ce e pe lume are un rost anume, 
Somnul ne dă visele, caisul caisele, 
Pânza ne-o dă inul, strugurii dau vinul. 
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3. Tot ce e pe lume are un rost anume, 
Oua dau gainele, flori ne dau gradinile, 
Grau ne dau ogoarele si lumina soarele. 

4. Tot ce e pe lume are un rost anume, 
Minte ne dau cărţile, peşte ne dau bălţile, 
Miere dau albinele, omul bun dă binele. 
 

(DECOR SPECIFIC GRĂDINIŢEI, cu multe jucării reprezentative – păpuşi, tobe, maşinuţe etc.) 
 
Cântecul chiar mi-a plăcut 
De aceea am tăcut 
Sfaturi să vă dau aş vrea, 
Chiar acum de s-ar putea. 
Paginile vă vor spune 
Cât e de frumos pe lume, 
Altele au să vă-nveţe 
Răul să-l stârpiţi cu sete. 
 
Fapte bune s-adunaţi, 
Pe cei mari să-i respectaţi, 
Ţara voi să o iubiţi, 
Începând de la părinţi. 
Pe cei mici să-i ocrotiţi 
Şi să nu-i mai îmbrânciţi, 
Orişiunde vă aflaţi 
Nu uitaţi să salutaţi! 
 
Doamna educatoare, 
Eu spun, iar mâna mamei scrie 
Aceste rânduri de scrisoare, 
Aşa cum inima mă îmbie. 
Acum sunt la bunici acasă 
Şi vă trimit o sărutare 
Ca pe o floare, azi culeasă, 
O gingaşă şi albă floare. 
Acum cât loc îmi mai rămâne. 
Închei cu dor de grupa noastră, 
De jucăriile frumoase 
Şi mai întâi, de dumneavoastră! 
 
Ea mă-nvaţă să iubesc, 
Hărnicia, primăvara, 
Şi pe cei care muncesc 
Şi ne fac frumoasă viaţa. 
Am să fiu şcolar curând, 
Chiar în toamna următoare 
Eu te voi purta în gând, 
Draga mea educatoare! 
 
O, ce lume de culori! 
Ca-n grădiniţe cu flori, 
Zilnic nouă ea ne este 
Lume plină de poveste. 
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Iată şi din ce pricină 
Grădiniţa noastră-i plină 
De atâtea jucării 
Bucurii pentru copii! 
 
Scăunele şi măsuţe, 
Farfurioare şi ceşcuţe, 
Mici ca-n basme cu pitici. 
Păi, noi nu suntem tot mici? 
Mingi şi tobe şi păpuşi, 
Ursuleţi şi căţeluşi, 
Cuburi pentru construit 
Şi maşini de mânuit. 
 
Tare mult ne-a bucurat 
Şi desenul animat 
Şi povestea cu ghiduşi 
De la teatrul de păpuşi! 
Vouă gând de mulţumire, 
Că ne creşteţi cu iubire, 
Iar părinţii ne privesc, 
Ne aplaudă, se mândresc. 
 
E-o căsuţă fermecată, 
Toate-ncap în ea deodată: 
Cărţi, caiete, nuci şi mere, 
Tot ce inima ne cere 
Când spre şcoală-n zori pornim, 
În căsuţă noi privim. 
Ne uităm: creioane, gume, 
Cărţi, caiete-o mică lume. 
 
CÂNTEC:  O LUME MINUNATĂ 
Refren: 
E-o lume minunată, în care veţi găsi 
Numai copii, 
O lume cu mult soare şi mii de jucării 
Pentru copii. 
În lumea cu poveşti şi flori veţi întâlni 
Numai copii 
Şi-o lume a inocenţei, păstraţi-o orice ar fi 
Pentru copii. 
 
Ieri am fost şi noi copii, 
Dar timpul ne-a schimbat, 
În viaţă am pornit şi vise am împlinit 
Aşa cum ne-am dorit, 
Gânduri bune câte-am strâns 
Şi tot ce-am învăţat 
Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm 
Ce-i bun să le arătăm. 
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Refren: ……. 
 
Ieri am fost şi noi copii, 
Dar timpul ne-a schimbat, 
În viaţă am pornit şi vise am împlinit 
Aşa cum ne-am dorit, 
Gânduri bune câte-am strâns 
Şi tot ce-am învăţat 
Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm 
Ce-i bun să le arătăm. 
Ce zambet poate fi 
Mai sincer, mai curat, 
Ce ochi ştiu a vorbi atât de adevărat. 
 
Refren...X2 

(COPII COSTUMAŢI, reprezentând zilele săptămânii) 
Ia te uită, şapte fraţi! 
Înşiraţi, parcă-s soldaţi, 
Tot mereu se fugăresc, 
Nu se prind, nu izbutesc. 
Luni a şters-o frumuşel, 
Marţi se ţine după el, 
Miercuri iute de picior, 
Uite-l, e pe urma lor! 
 
Cine vine mai apoi? 
Cin’să fie? Este joi! 
Vineri iute a pornit, 
Sâmbătă-i şi el grăbit 
Iar duminică, ehei, 
Vine, vine după ei… 
Şi aleargă, aşa pe rând, 
Nu se prind nicicand, nicicand, 
Nu se prind măcar de mână 
Şi aleargă-o săptămână! 

(COPII COSTUMAŢI, reprezentând cifrele de la 1 la 10) 
 
 
În mod sigur noi mai ştim 
Cifrele, să socotim: 
Un răţoi cu noi 
Şi-ncă unu, doi, 
Doi plus unu, trei, 
Sunt chiar trei ardei. 
Trei plus unu, patru, 
Gata cu scăldatul? 
Patru vrăbii stau 
Şi-ncă una vine, 
Cinci vrăbii pe gard 
Cântă fără mine. 
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Cinci plus unu, şase, 
Merele-s gustoase. 
Dacă-ţi mai dau unul, 
Şapte are Tinu. 
După şapte, opt se-arată 
Pâinile s-au copt îndată, 
Opt plus una, nouă, 
Astăzi iarăşi plouă. 
Şi când ploaia trece 
Am ajuns la zece!!! 
 
Numărătoare: Stau pe sârmă aşezate 
(Autor: Aurelia Panait) Rufe multe, colorate: 

O rochiţă, două bluze, 
Trei fuste cu buburuze, 
Patru pantaloni de-ai mei, 
Cinci perechi de ciorăpei, 
Şase cămăşi mari şi mici, 
Şapte fesuri de pitici, 
Opt  baticuri înflorate, 
Nouă batiste brodate, 
Zece prosoape cu dungi, 
Soare, hai să le usuci!  

 
CÂNTEC:  NUMĂRĂTOARE 
1. Hai sa zicem una, 
Una este Luna. 

2. Hai sa zicem una, sa se faca două, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

3. Hai să zicem două, să se faca trei, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

4. Hai să zicem trei, să se faca patru, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

5. Hai să zicem patru, să se faca cinci, 
Cinci sunt degete la mână, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

6. Hai sa zicem cinci, să se faca şase, 
Şase zile lucrătoare, 
Cinci sunt degete la mână, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 
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7. Hai să zicem şase, să se faca şapte, 
Şapte zile-n săptămână, 
Şase zile lucrătoare, 
Cinci sunt degete la mână, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

8. Hai să zicem şapte, să se facă opt,  
Câte opt la joc voinicii,  
Şapte zile-n săptămână, 
Şase zile lucrătoare, 
Cinci sunt degete la mână, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

9. Hai sa zicem opt, se se faca nouă,  
Nouă  Marte… mucenicii, 
Câte opt la joc voinicii,  
Şapte zile-n săptămână, 
Şase zile lucrătoare, 
Cinci sunt degete la mână, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

10. Hai să zicem nouă, să se facă zece,  
Zece nota la purtare,  
Nouă  Marte… mucenicii, 
Câte opt la joc voinicii,  
Şapte zile-n săptămână, 
Şase zile lucrătoare, 
Cinci sunt degete la mână, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 
 
     Un cuvânt mai am de zis. Cei ce ne-au văzut aici 

                  Pot să-nveţe lucruri bune de la noi, de la cei mici. 
                  Dacă ştim să numărăm şi pe sticlă să pictăm, 
                  Ştim bine să adunăm, ba chiar ştim şi să scădem. 
 
                  Eu vă pun o întrebare, ştiţi să o rezolvaţi, oare? 
                 „Iepurilă-i supărat, s-a-ncurcat la numărat. 
                   Cu cinci morcovi în hambar şi cu altu-n buzunar 
                   A-nceput mintea să-l lase, nu ştie că toţi fac”……(copiii)-şase!!! 
                  „Cinci pitici sapă de zor, colo-n grădiniţa lor. 
                    Doi se duc să se-odihnească, 
                    Câţi rămân să mai muncească?.........(copiii)- trei!!! 
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Zece, nouă, opt şi şapte, 
Mie-mi place să beau lapte, 
Şase, cinci, patru şi trei, 
Sucul tot să nu mi-l bei, 
C-am ajuns la doi şi unu. 
Zero spune, nu-i nici unul 
Vezi ce bine – am numărat, 
Că aşa am învăţat! 
 
Iată deci, cum grupa mare  
Pregătită-i de plecare, 
Şcolile au porţi deschise, 
Vă aşteaptă cărţi cu vise 
Şi cu fapte-adevărate, 
Să le învăţaţi pe toate! 
 
CÂNTEC:  UNU, DOI! 

1. Unu, doi, unu, doi, 
Vino să te joci cu noi, 
Vino-ncoa’, nu mai sta, 
Hai şi joacă uite-aşa: 
REFREN: Cine intră-n joc cu noi 

E de vineri până joi 
Cuminţel şi sănătos, 
Bate tare jos. 

2. Stai mai drept, scoate piept 
Că doar eşti copil deştept, 
1, 2, 3, mărunţei, 
Dar la joacă se fac zmei. 
 
REFREN: Cine intră-n joc cu noi 

E de vineri până joi 
Cuminţel şi sănătos, 
Bate tare jos. 

Pe păpuşă, ce sa mint, 
Tare-mi place s-o alint. 
N-are astâmpăr, draga mea, 
Ce fac eu, face şi ea. 
Smiorcăie doar când se scoală: 
- Vreau şi eu să merg la şcoală! 
Cum s-o iau? 
Pân’ o mai creşte 
Doar la creşă mi-o primeşte! 
 

(CÂTE UN COPIL întăreşte conţinutul fiecărei strofe cu ajutorul unor imagini sau obiecte – ex. 
paharul, periuţa şi pasta de dinţi) 
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SFATURI PENTRU ŞCOLARI 
                  de Simion Mihnea 
 
Zilnic cu o periuţă 
Dinţii curăţă-i uşor, 
Căci de n-o faci, ei se strică 
Şi te dor. 

Ce voios eşti când faci baie 
Şi curat eşti ca un crin! 

           Fă în orice săptămână,   
Una cel puţin. 

Fructe şi legume multe 
Să mănânci. Iţi folosesc, 
Căci sunt bune, sunt gustoase 
Şi hrănesc. 

Larg să iţi deschizi fereastră 
Seara, când e să te culci. 
Aerul curat îţi face 
Visurile dulci. 

Fă gimnastică şi jocuri, 
Şi aleargă, cât eşti mic, 
De voieşti ca să creşti mare 
Şi voinic.        

De  cafele şi de ceaiuri 
Care sunt rele pentru toţi 
Te fereşte; lapte însă,  
Bea cât poţi!  

În grădină sau în curte,     
Să te joci în orice zi. 
Sănătos, de nu faci astfel,  
Nu poţi fi. 

Să bea apă, când i-e sete 
Nimănui nu-i e oprit, 
Dar să fugi de apă rece 
Când eşti încălzit. 

Mâinile de-ţi sunt murdare 
Când mănânci, te-mbolnăveşti;  
Spală-te ades pe ele, 
Şi-o să-mi mulţumeşti. 
 
CÂNTEC:  ORA-I DE PLECAT LA ŞCOALĂ 
1. Ora-i de plecat la şcoală, 

Veseli am iesit si noi 
Spre străduta şcolii noastre 
Ne-ndreptăm cu paşi vioi. 

REFREN Suntem mari, suntem mari, 
  Noi acum suntem şcolari!   - bis  

2.  Uita-te ce bine-mi şade  
Cu ghiozdan şi-abecedar, 
De la mama am ghiozdanul, 
Cartea am primit-o-n dar. 

REFREN  Suntem mari, suntem mari, 
   Noi acum suntem şcolari!  - bis 
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(COPII COSTUMAŢI, reprezentând diverse litere din alfabet) 
 

Litere prelungi, rotunde, vă privesc din cartea groasă, 
O poveste se ascunde în pădurea voastră deasă. 
Vă privesc plin de sfială, litere necunoscute, 
Ani de şcoală, ani de şcoală, vă aştept, veniţi mai iute! 
 Vă aştept cu încântare şi râvnesc la clipa dragă 
Când voi şti dintr-o suflare să citesc povestea întreagă. 
Va veni să mă asculte toată, toată grădiniţa 
 Şi s-a minuna ce multe ştie fata şcolăriţa! 
 
La revedere grădiniţă, 
Cu jocuri de păpuşi, 
Cu ursuleţi de vată 
Şi căţeluşi de pluş. 
La revedere, grădiniţă 
Şi-atâtea jucării, 
Băieţi şi voi fetiţe 
S-aveţi parte de bucurii! 
 
De-acuma în ghiozdan 
Voi pune-abecedar, 
Caiete şi penar. 
Abia aştept să-nvăţ, 
Să scriu şi să citesc, 
Cu mâna mea să pot 
Chiar să mă iscălesc. 
 
Adio, păpuşică, căluţ şi ursulică, 
De-acuma-n ghiozdan 
Voi pune abecedar, 
Caiete şi penar. 
Abia aştept să-nvăţ, 
Să scriu şi să citesc, 
Cu mâna mea să pot 
Chiar să mă iscălesc. 
 

(TREI COPII  joacă rolurile de pisicuţă, furnicuţă şi fetiţă, în timp ce toţi ceilalţi copii cântă) 
 

CÂNTEC:  ŞCOLĂRIŢA 
1. Într-o zi o pisicuţă 

Cu palton de blană gri 
S-a rugat de-o furnicuţă 
S-o înveţe a citi. 

2. Dar furnica ocupată 
S-a scuzat că n-are când 
Şi pisica supărată 
A plecat cam mieunând. 

3. S-a rugat şi de-o fetiţă, 
Bună prietenă cu ea 
Şi fetiţa, şcolăriţa, 
A-nvăţat-o cum dorea. 
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4. De atuncea pisicuţa 
Ştie carte câtă vrei, 
Învăţând şi ea, drăguţa, 
Pe micuţii şoricei. 

Nu prea e greu la şcoală, 
Nici chiar la început, 
Căci eu la grădiniţă  
Acest greu l-am trecut. 
Urmaţi, deci toţi copiii 
Unde-am urmat şi eu, 
Iar când veţi fi la şcoală, 
Deloc nu va fi greu. 
 

Adio, grădiniţă, 
Adio, jucării, 
Băieţi şi voi fetiţe, 
Jocuri cu jucării. 
Adio, grădiniţă, 
Cu jocuri şi păpuşi, 
Cu ursuleţi de vată  
Şi căţeluşi de pluş. 
Astăzi plecăm de-aicea, 
Spre şcoală ne-ndreptăm, 
Elevi fruntaşi cu toţii 
Să fim noi ne-angajăm. 
 

Pornim spre-o nouă viaţă, 
Şcolari vom deveni 
Şi cunoştinţe multe 
La şcoală vom primi. 
Adio, grădiniţă,  
Noi nu te vom uita, 
Imagine-nsorită 
În noi vei rămânea! 
 

CÂNTEC:  ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE 
1. Şcolărei şi şcolăriţe, 
Băieţei şi voi fetiţe, 
Hai la şcoală să-nvăţăm 
Şi bine să ne purtam. 
 
2. Să-nvăţăm ca să citim,  
Să scriem , să socotim, 
Să-nvăţăm să ne purtăm, 
Pe părinţi să-i bucurăm! 
 

TOŢI: Bun rămas, cămin iubit! 
Dragi educatoare, 
De plecare s-a gătit 
Astăzi, grupa mare. 
Dulăpioare, jucării, 
Cuburi, plastilină, 
 

Le lăsăm altor copii, 
Grupei ce-o să vină. 
Deci plecăm.  
Am împlinit 
Şase ani cu soare, 
Bun rămas, cămin iubit, 
Dragi educatoare!  
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ÎMPREUNĂ SPRE O LUME MAI BUNĂ 
 

Prof. înv. preşcolar Dorinela Turbatu Balan  
Grădinița „Micuta Picasso” Vaslui 

                  
„Eşti bun în măsura în care izbuteşti să fii bun pentru ceilalţi” (Voltaire) 

                     
Toţi ne dorim să fim mai buni,mai toleranţi şi să ne manifestăm dragostea şi 

respectul faţă de ceilalţi.Pentru a trezii interesul copiilor pentru un comportament 
moral-creştin şi pentru a-i determina să fie mai buni şi mai toleranţi am desfăşurat 
la nivel de unitate un parteneriat grădiniţă- familie- biserică, intitulat „Împreună 
spre o ume mai bună” 

Educaţia religioasă a copiilor trebuie şi poate fi începută de la cea mai fragedă vârstă pentru că 
primi ani ai copilăriei sunt hotărâtori pentru evoluţia ulterioară a copilului, aceasta reaşezându-se în 
familie, biserică şi insituţiile de învăţământ aşa cum spune o înţelepţiune populară ,,Ce s-a învăţat în 
fragedă copilărie nu se va uita la adânci bătrâneţi’’. Ţinând cont că o educaţie adevărată reală se 
fundamentează în familie apoi ea se continuă la grădiniţă şi şcoală. Ştiind că educaţia se realizează 
prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului, tot ceea ce vede copilul are efect mai 
puternic decât frazele moralizatoare de aceea responsabilitatea dezvoltării copilului în primi ani 
revine familiei. Chiar dacă se oferă programe foarte bune nu pot anula experienţa negativă acumulat  
de copil în familie. Ceea ce se învaţă în instituţia de învăţământ pierde din importanţă şi eficieţă 
dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în grădiniţă. 

Se pun întrebări: când?, cine? şi la ce vârstă să înceapă educaţia religioasă? 
Anii copilăriei sunt importanţi pentru dezvoltarea ulterioară pe un traiect religios, copilul este 

permisiv la credinţa în minuni, în supranatural, în mistere. Prin imitaţie el va primi în familie 
aceeaşi religie ca şi părinţii. Imaginile mamei au influenţă mai mare asupra băieţilor, iar imaginile 
paternale sunt mai pregnante la fete. 

Prin temele propuse educaţia religioasă am început-o prin a le vorbi de 
Dumnezeu convorbiri cu următoarele teme: ,,Ce ştii despre Dumnezeu?’’, ,,Ce 
ştii despre Sfânta Cruce?’’, ,,Ce ştim despre Iisus?’’, ,,Dumnezeu iubeşte 
copiii’’ etc., care l-a făcut pe om şi i-a dat înţelepciunea, priceperea, şi puterea 
de a face toate câte sunt pe pământ: case, fabrici, haine, radio, calculator etc. aşa 
şi Dumnezeu a făcut Pământul, Soarele, Luna, Stelele. El face să înflorească 
copacii, grădinile, hrăneşte păsările, ajută pe orfani şi săraci, aşa cum spun 
următoarele versuri: ,,Cine florile-nfloreşte/Şi grădina o rodeşte?/Cine codrii 
înverzeşte/Şi pe păsări le hrăneşte?/Cine-i tată la duşmani/Cine-i ajută pe 
sărmani? /Este Dumnezeu Preasfântul/Cel ce a făcut Pământul/Soare cald, Lună 

şi Stele/Şi mi-a dat zilele mele/În veci fie preamărit/Cel ce toate le-a zidit’’. Le-am vorbit despre 
fecioara Maria, mama lui Iisus pe care le-am prezentat-o în icoane, poveste ,,Fecioara Maria’’, 
cântece, audiţii, pricesne, poezii ,,Rugăciunea unei mame pentru copilaşii ei’’. Prezentând-o în 
imagine cu pruncul în braţe le-am vorbit despre naşterea Domnului care va mantui lumea de păcate 
şi prin el noi vom primi viaţă veşnică. Poveşti ,,Vestirea naşterii Domnului’’, ,,Povestea pomului de 
Crăciun’’, poezii: ,, În seara sfântă de Crăciun’’, ,,Moş Crăciun’’. Scenetă: ,,Astăzi s-a nascut 
Hristos’’, activitate practică: ,,Podoabe pentru pomul de Iarnă’’. 

Educaţia trebuie începută din fragedă copilărie să smulgem tot ceea ce nu este bun îndepărtând 
răul prin educaţie. 

- achiziţionarea unor cunoştinţe şi deprinderi privind aspectul religios; 
- dobândirea unor abilităţi emoţionale; 
- formarea unor abilităţi practicee şi de comunicvare între membrii grupului; 
- dezvoltarea personalităţii copilului. 
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EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ŞI MULTICULTURALĂ  
ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
 

Educatoare Tatiana Micu  
 Grădiniţa cu P.P. nr. 4  Măcin, jud. Tulcea 

 
 

În România, stat ce a aderat la Comnitatea Europeană, se urmăreşte implementarea unui 
program educaţional intercultural ce trebuie început încă de la grădiniţă, pentru că şi aici există 
copii din diferite alte state (moldoveni, italieni, chinezi etc.) alături de copiii minorităţilor din 
România (turci, tătari, maghiari, lipoveni, aromâni, sârbi, rromi etc.) şi se vizează pregătirea 
viitorilor cetăţeni în aşa fel, încât ei să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul 
schimbărilor intervenite în sistemele de valori. 

Pentru a se constitui într-un principiu reglator al întregii activităţi educative a noilor generaţii, 
educaţia interculturală trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice. Ea trebuie să-şi 
pună amprenta şi asupra materiilor de învăţământ şi programelor şcolare, asupra priorităţilor 
educative, asupra criteriilor de evaluare a competanţelor şi comportamentelor, asupra relaţiilor cu 
părinţii şi comunităţile, permiţând formarea unor comportamente creative precum: atitudinea de a 
comunica, cooperarea şi încrederea în grup, respectul de sine şi al altora, toleranţa faţă de opinii 
diferite de a ta, luarea de decizii în mod democratic etc.  

Educaţia interculturală poate să îmbrace mai multe forme, să ia mai multe direcţii: etnică, 
profesională, rasială. Uneori, gupurile etnice care trăiesc pe acelaşi teritoriu reprezintă o sursă de 
tensiuni şi conflicte. Dacă până în 1989 regimurile totalitare au reuşit să ţină sub control orice 
manifestare etnică, regimurile democratice permit manifestarea identităţii, iar aceasta trebuie să se 
facă în limitele respectării drepturilor şi libertăţilor omului, dar şi ale respectului faţă de societate, 
fără a aduce atingere statului. 

În ţara noastră există zone unde convieţuiesc de veacuri mai multe naţionalităţi. Aşa sunt 
regiuni din sud-estul ţării, zonele Deltei Dunării şi Dobrogei, Transilvania şi Banat. 

Un alt aspect al interculturalităţii îl reprezintă şi diversitatea de profesii ale părinţilor, dar 
putem afirma că acestea nu mai funcţionează fără tensiuni, ci şi revendicările de ordin social şi 
profesional se susţin reciproc. Uneori, când copiii proveniţi din medii profesionale diferite sunt 
colegi de grupă la grădiniţă, se mai ivesc, din diferite motive, atitudini separatiste din partea 
părinţilor. Educatoarele au un rol important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect 
între copii şi între părinţi. 

Minorităţile rasiale sunt mai puţin întâlnite la noi. Câteva cazuri izolate nu au ridicat niciodată 
probleme de tensiuni, neânţelegeri, conflicte interrasiale. 

În învăţământul preşcolar, familiarizarea majorităţii cu limba, cultura, tradiţiile minorităţilor 
revine educatoarelor. În primul rând, educatoarele trebuie să fie persoane deschise spre toţi copiii, 
să fie tolerante, indiferent din ce familii provin copiii grupei din punct de vedere etnic, religios, 
rasial, social etc. 

 
CUM PUTEM SĂ-I FAMILIARIZĂM PE COPII CU LIMBA, CULTURA ŞI TRADIŢIILE 

MINORITĂŢILOR?  
Le facem cunoscut copiilor că nu suntem toţi la fel, că avem fiecare o identitate. Exemplificăm 

prin faptul că unii vorbesc acasă altă limbă decât limba română. Astfel, îi putem ruga pe copiii 
respectivi să ne spună câteva cuvinte în limba lor maternă. După discuţii prealabile cu părinţii lor, 
prin care îi vom ruga să-i îndrume în mod specific pe copii, le vom cere acestora să ne expună, să ne 
povestească un obicei de sărbători care este diferit de ceea ce este specific la noi. La fel se poate 
proceda şi în ceea ce priveşte minoritatea religioasă. 

 



24

Pornind de la principiile generale ale educaţiei interculturale, ele, se pot pot adapta la 
obiectivele educaţiei preşcolare, astfel încât se conturează câteva jaloane: 

- dezvoltarea capacităţii de comunicare cu semenii; 
- acceptarea celuilalt ca fiind altul; 
- stimularea curiozităţii copiilor pentru diferenţele dintre ei în plan cultural; 
- educarea toleranţei; 
- îndepărtarea rezervei faţă de altul, diferit; 
- deschiderea spre acceptarea diferenţelor etnice (limba, obiceiuri, tradiţii); 
- formarea înţelegerii identităţii de sine, a apartenenţei la neam; 
- formarea conduitei morale, religioase, civice. 
 
MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR EDUCAŢTIEI INTERCULTURALE 

ŞI MULTICULTURALE 
Educaţia interculturală se poate realiza prin activităţi curriculare şi extracurriculare. În 

activităţile curriculare, dacă ne propunem teme despre familie, meserii, obiceiuri şi tradiţii, prietenie 
avem posibilitatea să facem primii paşi în atingerea obiectivelor educaţiei interculturale şi 
multicultarale. 

 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ este o activitate plăcută copiilor şi un prilej bun pentru copii 

să-şi povestescă întâmplari, să se cunoască, să se revadă cu bucurie, să se accepte unii pe alţii aşa 
cum sunt, să se respecte, să fie toleranţi cu cei care sunt altfel, adică să cunoască şi să accepte 
alteritatea. 

 
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ne dau posibilitatea, ca într-o atmosferă destinsă, 

uneori într-un cadru festiv, fiecare să se manifeste liber, cum simte el imboldul şi, astfel, oferă alte 
prilejuri de a se cunoaşte copiii între ei. 

 
SERBĂRILE sunt cel mai plăcut mod pentru copii de a arăta ce ştiu şi cine sunt. În pregătirea 

unei serbări va fi cu atât mai plăcut pentru copiii de diverse etnii să prezinte o poezie, un cântec, o 
numărătoare, un dans, un joc specific etniei, pe care le cunosc din familie. Nu numai copiii din 
grupă vor fi încântaţi să vadă şi altceva, ci şi părinţii copiilor minoritari. În felul acesta, majoritatea 
face primul pas, se deschide spre cei care sunt altfel, vorbesc altfel, iar minoritarii nu sunt 
insensibili la manifestările pozitive ale majoritarilor. 

 
ACŢIUNLE DE SOCIALIZARE interetnică sunt, de asemenea, plăcute copiilor. Putem 

organiza picnicuri, excursii, vizite la centrele culturale ale minorităţilor, întâlniri cu reprezentanţi ai 
acţiunilor respective. În excursii sau la picnicuri atmosfera este mai destinsă. Îi vom încuraja pe 
copii şi pe părinţi să propună jocuri distractivepe care le învaţă cu toţii. 

 
ACŢIUNILE DE ÎNTRAJUTORARE a unor grupuri sociale dezavantajate pot fi o modalitate 

de realizare a obiectivelor educaţiei interculturale. 
Educaţia într-o perspectivă intreculturală şi multiculturală este o strategie pentru a promova 

drepturile omului, pacea, dezvoltarea. Activităţile educative trebuie înţelese în dinamica lor şi prin 
funcţionarea acestor criterii. 
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ATITUDINEA EDUCATOAREI – PROFIL DE SUCCES 
       
 

                                         Profesor Adina Voicu  
Grădinița cu P.P. Nr. 3 Mangalia, Jud. Constanta 

 
 
Doi ochi ca doi sori, deschişi către lume sunt ochii copilului preşcolar. Ei caută cu lumina lor, 

lumina din cărţi, lumina din soare. Drumul luminii înseamnă educaţie, deci mâna întinsă de 
educatoare – puntea din soare. Drumul luminii înseamnă educaţie, deci mâna întinsă de educatoare – 
puntea de soare către alt soare. 

Meseria de educator este o frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu 
se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. Este aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi 
liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, o meserie care epuizează şi înviorează, plină de 
un farmec anume. Puţine profesiuni cer atâta competenţă, dăruire şi umanism precum cea de 
educator, pentru că doar în câteva se lucrează cu un material atât de preţios, de complicat şi de 
sensibil precum omul în devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile 
posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă, corectează, 
perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de 
mâine. 

Dacă întrebăm copiii cum doresc să fie educatoarea lor va spune, desigur ”frumosă şi bună”. 
Chiar dacă nu semănăm cu zâna cea bună, printr-un zâmbet, o privire încărcată cu dragoste, prin 
calităţile remarcabile, cu un ton vibrant îi putem fermeca, iar copilul ne va vedea ca fiind cea mai 
frumoasă şi cea mai bună educatoare din lume. 

Educatoarea este harul care se revarsă asupra copiilor şi le deschide porţile luminii. Prin ea se 
înnoiesc prăfuitele şi îmbătrânitele veşminte sufleteşti, ceea ce impune cerinţa de a absorbi întreaga 
mare cultură, cu scopul de a pune la rădăcina unui crez esenţial: acela de a fi educatoare adevărată, 
pe de-a întregul, temeinic consolidată în cultură şi în sufletul propriu.  

În munca oricărei educatoare se întâlnesc două realităţi de care trebuie să ţină tot timpul seama 
şi anume: trăsăturile comune copilăriei, universalitatea vârstei copilăriei şi diversitatea, unicitatea 
fiecărui copil cu care va lucra. A ţine seama de ceea ce este comun tuturor, de câteva trăsături 
apropiate, dacă nu chiar identice, este ai uşor decăt a lua în considerare ceea ce este specific, 
particular şi propriu fiecărui copil. 

O primă greutate în această privinţă vine de la identificarea a ceea ce este original şi propriu 
fiecărui membru al grupei cu care se lucrează, a cunoaşte, a descifra, a intui sau a descoperii nota 
unică, ceea ce caracterizează profilul psihologic al fiecărui copil este o sarcină dificilă şi delicată în 
acelaşi timp pentru că ea condiţionează adesea succesul acţiunilor ulterioare întreprinse cu grupa 
sau cu fiecare copil în parte. Teoretic este uşor acest lucru, dar practic el este mai dificil de realizat, 
cu atât mai mult cu cât până la această vârstă n-au ajuns să se contureze principalele trăsături 
individuale, mai ales cele psihice ale fiecărui copil. 

Principala preocupare a educatoarei, în tot timpul activităţii sale, este aceea de a realiza un 
echilibru stabil între ceea ce este comun şi ceea ce este individual în grupă, între dezvoltarea psihică 
şi cea fizică a fiecărui copil, între activitatea desfăşurată şi progresele realizate. 

Educatoarea are menirea să îndrume formarea fiinţei omeneşti într-o perioadă de mare 
importanţă pentru devenirea sa, pentru viitorul adolescent şi adult în copilărie. Pe durata celor 3-4 
ani ai grădiniţei, copilul continuă să se dezvolte fizic, inregistrează mari progrese intelectuale, i se 
înfiripă personalitatea, apar înclinaţii şi aptitudini precoce (artistice sportive, tehnice), se încadrează 
în normele de conduită social-morală. 

Favoarea de a lucra cu copiii la o vârstă atât de fragedă prezintă şi unele avantaje certe. Unul 
dintre acestea este şi posibilitatea de a descoperi şi de a identifica unii preşcolari cu înzestrări 
speciale în anumite domenii. 
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Orice educatoare ştie că este o mijlocitoare nu numai între copii şi familie, între ei şi mediul 
exterior, ci şi între ei înşişi (C. Noica), ceea ce nu este deloc uşor în această perioadă. În această 
calitate, ea joacă roluri foarte diferite şi i se cere o abilitate specială, un talent deosebit, pentru a găsi 
modalităţile cele mai potrivite pentru a-l ajuta pe fiecare copil să realizeze obiectivele comune 
tuturor.  

Educatoarea este un ax al copilăriei. Ea este cea care dezvăluie sensuri noi într-o lume închisă, 
în sensurile existente. Ea este cea care dă sensuri vieţii copiilor şi prin ea, lumii. Este locul unde 
arde şi se purifică lumea şi datorită căruia oamenii în devenire îşi văd clar drumul, rostul, destinul. 
Educatoarea este cea care înnobilează timpurile, locurile, societatea prin care se înalţă la demnitatea 
şi eternitate viaţa fiecărui individ. 

În activitatea educatoarei, următoarea observaţie a lui Lucian Blaga poate constitui un reper 
fundamental:” Copilul este întruparea întrebării. Întrebarea este pentru copil o dimensiune 
existenţială, o structură fundamentală, ce-l umple ca atare. De aceea copilul ”întreabă” de multe ori 
fără a mai aştepta un răspuns şi de aceea, de altă parte, nu-l satisfac decât răspunsurile care nu sting 
întrebarea” (Elanul insulei). A şti să pui întrebări înseamnă a-i stimula preşcolarului foarte multe 
procese psihice: atenţie, imaginaţie, mirare, gândire, emoţie care fac din întrebare o dimensiune 
proprie fiecărui individ. Prin întrebări îl purtăm pe copil spre necunoscut şi prin răspunsuri il facem 
să guste farmecul ”descoperirii” sau a doborârii încă unui obstacol pe drumul cunoaşterii. Întrebarea 
este comunicare sau conversaţie cu preşcolarul, este pigmentul care colorează, este fereastra prin 
care priveşte, este miracolul descoperit, este glasul nedumeririi şi al îndoielii. De aceea, arta de a 
folosi întrebarea pretinde foarte mult tact, şi trebuie utilizată cu mare atenţie pentru a nu duce la 
stingerea interesului şi a curiozităţii copilăriei, surse ale îmbogăţirii vieţii psihice a celor aflaţi în 
procesul devenirii. 

Educatoarea este atenta la felul în care copiii simt, vorbesc şi acţionează şi încearcă să se mişte 
în pas cu ei, în aceeaşi direcţie, şi nu împotriva lor. Este deci înzestrată cu flexibilitate. Educatoarea 
trebuie să accepte copilul aşa cum este, fără a-l eticheta, ori a face haz de el. Ea trebuie să accepte 
sentimentele copilului fără a se implica personal. Oferta educatoarei înseamnă înţelegere, afecţiune, 
prietenie şi ajutor în situaţii conflictuale, stresante. 

Mai ales în împrejurări dificile, educatoarea trebuie să manifeste optimism şi încredere în 
capacitatea copilului de a depăşi problema. Acest tonus pozitiv trebuie să fie permanent prezent, 
chiar şi în timpul evenimentelor zilnice. Copilul trebuie să aibă mereu la îndemână un model şi 
personalitatea echilibrată. 

Colaborarea educatoarei cu familia copilului este mai importantă chiar decât în perioadele 
ulterioare. Familia este cea care poate observa atent şi amănunţit toate detaliile conduitei copilului 
şi le poate semnala educatoarei, pentru a le discuta şi analiza împreună şi a vedea ce poate face 
fiecare parte în continuare. Sarcina educatoarei, ca specialistă este de a ajuta familia copilului să 
identifice corect semnele care indică o abatere de la linia normală de conduită. Ea poate fi ajutată nu 
numai să cunoscă semnele deosebite, ci să le aprecieze obiectiv şi să le comunice întocmai 
educatoarei. Mai înainte de orice, educatoarea trebuie să posede o informaţie corectă şi profundă 
despre etapele structurii eu-lui, ale dezvoltării personalităţii copilului. Educatoarea trebuie să ştie 
când o anumită conduită a preşcolarului trebuie să fie considerată indisciplină şi când este doar 
manifestarea unei necunoaşteri a normelor. Ea stabileşte reguli de bază minime, reguli cu adevărat 
importante pentru copii, şi este constantă în aplicarea şi urmărirea respectării lor. Educatoarea pune 
accentul pe ce să facă preşcolarul şi nu pe ceea ce nu trebuie să facă. 

Adevărata educatoare a avut şi are nu numai răbdare, tenacitate şi preaplin suflet, dar şi metode 
de influenţare şi de creştere spirituală. 

Orice educatoare la sfârşitul unui ciclu de învăţare îşi va autoevalua activitatea, urmărind să 
vadă ce şi dacă a realizat suficient următoarele: 
 Să fie pus pe prim plan, la vârsta preşcolară latura afectivă, emoţională şi dacă a dezvoltat-o 

îndeajuns, aceasta fiind o primă condiţie a progresului ulterior; 
 Dacă faptele, trăirile şi acţiunile preşcolarului au devenit principalii indicatori ai progresului 

fiecărui elev; 
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 Dacă a acordat suficintă atenţie calităţilor şi defectelor fiecărui preşcolar pentru a le stimula 
şi cultiva sau pentru a le combate, preveni şi corecta la timp şi într-o măsură suficientă; 
 Dacă în activitatea desfăşurată a colaborat intens şi permanent cu diverşi specialişti care ar fi 

putut-o ajuta în muncă: medici, psihologi, logopezi etc; 
 Dacă familia fiecărui copil a fost considerată un observator obiectiv al întregii activităţi şi 

dacă a pregătit-o suficient în această direcţie, în timpul colaborării; 
 Dacă a întocmit o scurtă carte de vizită a fiecărui preşcolar, o caracterizare succintă care să-i 

permită învăţătoarei să identifice repede principalele caracteristici ale conduitei fiecărui şcolar; 
 Dacă în calitate de moderatoare este mulţumită sau mândră de transformările fizice, psihice, 

morale suferite de fiecare copil, ca efect al intervenţiilor sale; 
 Dacă experienţa dobândită cu seriile succesive i-au îmbogăţit metodologia şi stilul de lucru 

şi dacă este satisfăcută de progresele pe care le-a făcut grădiniţa în care lucrează de la un an la altul; 
 Dacă ”certificatul de absolvire” al fiecărui preşcolar o reprezintă şi pe dânsa şi la ce nivel. 

 
O asemenea evaluare se constituie intr-un bilanţ periodic de natură să marcheze întreaga rută 

profesională a educatoarei. 
Prin educatoare, lumea spirirului rămâne mereu deschisă, ea nu-şi pierde axul fundamental şi 

izvorul de viaţă, ci se trezeşte din rutină şi uitare. De aceea, atâta timp cât lumea îşi va crea şi va 
încuraja educatorii, ea îşi va consolida şi îmbogăţii semnificaţiile spirituale, morale, culturale. 

 
 
 
 

Bibliografie: 
 Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/1998, Bucureşti, 1998; 
 Ecouri educaţionale, nr. 3-4/2005, Constanţa, Editura Europolis, 2005. 
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MODALITĂȚI DE STIMULARE ȘI FORMARE A 
CONDIȚIEI CREATIVE LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR 

 
Profesor învățământ primar Marilena Ivan  

Școala Gimnazială „Gheorghe Pătrașcu” Buruienești, Neamț 
 

Creativitatea reprezintă o noţiune controversată în psihologie. Ea a fost circumscrisă atât 
procesualităţii psihice, cât şi personalităţii. Discuţiile asupra criteriilor de apreciere a originalităţii, 
ca şi cele asupra rolului socialului în structurarea şi manifestarea personalităţii creative, vin să 
completeze sensul acestui termen. A trăi în epoca actuală, dominată de schimbări radicale pe toate 
planurile, presupune un înalt grad de adaptare şi, în acelaşi timp, de curaj care este legat în mare 
măsură de creativitate. 

Creativitatea elevului este condiţionată de creativitatea învăţătorului. Acesta este un lucru ştiut 
şi verificat. Cadrul didactic cu adevărat valoros este acela care inspiră elevul, îl pune pe gânduri, îl 
determină să emită judecăţi de valoare prin propriul său efort. Astfel pregătim elevul pentru a fi 
creativ, plin de imaginaţie şi să aibă resurse pentru a prevedea şi a influenţa schimbările; pentru  a 
avea o gândire critică spre a fi capabil să definească şi să rezolve o problemă; de asemenea, pentru a 
fi autonom, independent, încrezător în sine. 

Prin originea ei, natura umană este creatoare. Omul se justifică pe sine în faţa Creatorului nu 
numai prin ispăşire, ci şi prin creaţie. A fi creativ înseamnă a vedea acelaşi lucru ca toată lumea, dar 
a te gândi la ceva diferit. Sensurile creativităţii sunt: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, 
ingeniozitate, noutate, originalitate. În mintea unui om obişnuit, creativitatea este legată de creaţii 
artistice, de invenţii tehnologice sau descoperiri ştiinţifice, de comunicare interumană, de educaţie 
sau de comportamentele personale şi de mişcările sociale. Creativitatea semnifică deci adaptare, 
imaginaţie, originalitate, construcţie, libertate interioară, distanţare faţă de lucrurile deja 
existente, evoluţie. Creativitatea este o însuşire specifică omului prin care se obţin produse noi şi de 
valoare pentru om şi societate.  

Antreprenorul şi creativitatea 
Un antreprenor adevărat trebuie să prezinte următoarele caracteristici: 

• Angajament: Un antreprenor trebui să se angajeze 100% în efortul său de a începe şi de a dezvolta 
o afacere. 
• Incredere: încrederea merge mână în mână cu angajamentul pe care şi-l asumă antreprenorul. Un 
antreprenor autentic trebuie să creadă în el însuşi şi în ceea ce urmează să întreprindă în afacerea pe 
care şi-o propune. Încrederea îi va da suficientă forţă să facă faţă situaţiilor dure care îl vor pune sub 
presiune. 
• Creativitatea: Antreprenorii trebuie să fie creativi prin natura lor. Ei trebuie să posede un talent de 
a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă decât majoritatea oamenilor, să fie inventivi pentru a 
putea îmbunătăţi viaţa lor şi a altora. Creativitatea înnăscută a antreprenorilor autentici trebuie 
descoperită şi dezvoltată. Educaţia şi învăţarea ocupă un loc fundamental în procesul de stimulare a 
creativităţii antreprenoriale. 
• Curaj: Un antreprenor trebuie să fie curajos pentru a face pasul de a se aventura pe cont propriu în 
a-şi îndeplini un vis sau a pune în valoare pasiunea sa pentru un anumit domeniu. Un antreprenor 
curajos va avea convingerea că succesul afacerii sale este posibil şi va inspira acest sentiment 
tuturor celor cu care se asociază în demersul său. 
• Colaborare: Antreprenorii se nasc lideri, dar sunt conştienţi ca nu pot face totul singuri. Ei văd 
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imaginea de ansamblu căutând în permanenţă să aducă alături de ei şi alte persoane / parteneri 
care împărtăşesc viziunea lor şi pot deveni un element cheie al afacerii lor. Colaborarea cu diferite 
părţi interesate de dezvoltarea afacerii lor (creditori, furnizori, clienţi, concurenţi) le va asigura o 
mai bună şansă de reuşită în domeniul pe care şi l-au ales. 
 
Metode de predare / învăţare care stimulează creativitatea 
   ”Brainstorming” 
• ”Explozia stelară” 
• ”Metoda palariilor ganditoare” 
• ”Caruselul” 
• ”Multi-voting” 
• ”Masa rotunda” 
• “Interviul de grup” 
• “Studiul de caz” 
• ”Incidentul critic” 
• ”Phillips 6/6” 
• ”Tehnica 6/3/5” 
• ”Controversa creativa” 
• ”Tehnica acvariului” 
• ”Tehnica focus-grup” 
• ”Patru colturi” 
• ”Metoda Frisco” 
• “Sinectica” 
• ”Buzz-groups” 
• ”Metoda Delphi” 
        
Brainstorming 
      • Aveţi nevoie de calităţi de lider pentru a conduce o sesiune de brainstorming şi trebuie să fiţi 
fermi pentru a asigura respectarea formatului şi a regulilor de bază (spre exemplu critici şi discuţii 
în contradictoriu nu sunt permise). De asemenea trebuie să vă asiguraţi că participanții vor percepe 
deciziile ca aparţinându-le în întregime şi nu ca fiind impuse de facilitator. Rolul dumneavoastră 
este de a facilita luarea deciziilor în grup într-un mod creativ. 
       • Scopul unei şedinţe de brainstorming este de a coopera în grup pentru definirea unei probleme 
şi pentru a găsi, prin intervenţie participativă, cea mai bună decizie de grup pentru un plan de 
acţiune în vederea rezolvării ei. 
Cerinte 
1. O problemă de rezolvat;  
2. Un grup cu potenţial de a lucra în echipă. Poate fi o mică echipă managerială sau  operativă de 5-
10 persoane (traineri, operatori de teren, sindicat) dar poate fi şi un grup mai numeros, spre exemplu 
o adunare generală sătească de câteva sute de persoane;  
3. O tablă sau coli mari de hârtie, ceva care poate fi văzut cu uşurinţă de toţi participanţii şi nişte 
instrumente de scris; şi  
4. O persoană care facilitează (dumneavoastră). O persoană a cărei sarcină este de a aduna sugestiile 
participanţilor fără să îşi impună propriul punct de vedere, de a le scrie pe tablă şi de a face uz de 
calităţile sale de lider pentru a menţine ordinea şi direcţia şedintei. 
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Regulile de bază într-o şedinţă de brainstorming? 
Facilitatorul conduce fiecare şedinţă;  
• Facilitatorul cere sugestiile  participanţilor;  
• Nu este permisă criticarea opiniilor participanţilor şi  
• Toate sugestiile trebuie notate pe tablă (chiar şi cele mai ciudate). 
PROCEDURA DE BRAINSTORMING (1) 
1. Definiţi problema:  
– Cereţi sugestii privind problema cea mai importantă;  
– Nu permiteţi formularea de critici la adresa sugestiilor exprimate;  
– Notaţi toate sugestiile pe tablă;  
– Grupaţi problemele care sunt similare sau au legătură unele cu altele; şi  
– Re-aranjaţi-le în ordinea descrescătoare a priorităţilor.  
2. Generaţi scopul:  
– Inversaţi definiţia problemei (este soluţia);  
– Soluţia problemei definite la punctual anterior este scopul;  
– Definiţi scopul ca soluţie a problemei;  
– Scrieţi scopul pe tablă; şi  
– Reamintiţi grupului că scopul astfel stabilit este cel pe care ei înşiși l-au selectat.  
3. Definiţi obiectivul:  
– Explicaţi diferenţa dintre scop şi obiectiv; Facilitatorii ar trebui să cunoască această  diferenţă. (A 
se vedea SMART: un obiectiv este finit, măsurabil şi are o dată fixă de  îndeplinire)  
– Cereţi grupului să sugereze obiective;  
– Scrieţi pe tablă toate obiectivele sugerate;  
– Nu permiteţi formularea de critici la adresa sugestiilor exprimate;  
– Grupaţi obiectivele care sunt similare sau au legătură unele cu altele; şi  
– Re-aranjaţi-le în ordinea descrescătoare a priorităţilor; şi  
– Reamintiţi grupului că ei sunt cei care au stabilit principalul obiectiv. Procedura de 
BRAINSTORMING (2) 
4. Identificaţi resursele şi limitele (constrângerile):  
– Cereţi grupului să sugereze resurse şi limite (constrângeri);  
– Scrieţi pe tablă toate resursele şi constrângerile sugerate;  
– Nu permiteţi formularea de critici la adresa sugestiilor exprimate;  
– Grupaţi resursele care sunt similare sau au legătură unele cu altele; şi  
– Re-aranjaţi-le în ordinea descrescătoare a priorităţilor; şi  
– Reamintiţi grupului că ei sunt cei care au generat lista obţinută.  
– Grupaţi constrângerile care sunt similare sau au legătură unele cu altele; şi  
– Re-aranjaţi-le în ordinea descrescătoare a priorităţilor; şi  
– Reamintiţi grupului că ei sunt cei care au generat lista obţinută.  
5. Identificaţi o strategie:  
– Cereţi grupului să sugereze strategii;  
– Scrieţi pe tablă toate strategiile sugerate;  
– Nu permiteţi formularea de critici la adresa sugestiilor exprimate;  
– Grupaţi strategiile care sunt similare sau au legătură unele cu altele; şi  
– Re-aranjaţi-le în ordinea descrescătoare a priorităţilor; şi  
– Reamintiţi grupului că ei sunt cei care au generat lista obţinută.  
– Alegeţi strategia de la punctul 1 al listei.  
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6. Rezumatul deciziilor de grup (pe tablă):  
– problema;  
– scopul;  
– obiectivele;  
– resursele;  
– constrângerile; şi  
– strategia;  
        Important: Informaţi grupul că astfel ei au produs un plan de acţiune. Dacă cineva ar scrie ce  
s-a decis în fiecare dintre paşii menţionaţi anterior, ar avea esenţa unuidocument standard de 
planificare. Spuneţi-le că ei au produs planul în echipă şi că este în totalitate planul lor. Că “le 
aparţine”. 
 
         ”Explozia stelară” 
        • Explozia stelara este o metoda de stimulare a creativităţii,o modalitate de relaxare a 
cursanţilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme si noi 
descoperiri. Starbursting (eng.”star”=stea; “burst”=a exploda), similara brainstormingului, începe 
din centrul conceptului si se împrăștie în afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare. 
        • OBIECTIVE: Formularea de intrebari si realizarea de conexiuni intre ideile descoperite 
de copii in grup prin interactiune si individual pentru rezolvarea unei probleme. 
         • MATERIAL: O stea mare, cinci stele mici de culoare galbena, tablouri, ilustrații jetoane, 
siluete, tabloul “Explozia stelara” 
         DESCRIEREA METODEI: 
1. Cursanţii așezați in semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau se 
deseneaza idea centrala. 
2. Pe cele 5 stelute se scrie cate o intrebare de tipul: CE? CINE? UNDE? DE CE? CAND? iar cinci 
cursanţi din grupa extrag cate o intrebare. Fiecare cursant din cei cinci isi alege cate trei-patru 
colegi organizandu-se astfel in cinci grupuri. 
3. Grupurile coopereaza in elaborarea intrebarilor. 
4. La expirarea timpului, cursanţii revin in semicerc in jurul stelutei mari si comunica intrebarile 
elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, in functie de potentialul grupei/grupului. 
Cursanţii celorlalte grupuri raspund la intrebari sau formuleaza intrebari la intrebari. 
5. Se apreciaza intrebarile cursanţilor,efortul acestora de a elabora intrebari corecte precum si 
modul de 
cooperare si interactiune. 
 
           ”Metoda pălăriilor gânditoare”  
• Acest nou tip de metodă de predare – învaţare este un joc în sine. Cursanţii se impart în şase grupe 
– pentru şase pălării. 
• Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. 
• Împăţirea cursanţilor depinde de materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important 
însă ca materialul didactic să fie bogat, iar cele şase pălării să fie frumos colorate, să-i atragă pe 
cursanţi. 
• Ca material vor fi folosite 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, 
verde, albastru şi negru. Fiecare, bineînţeles, că rolurile se pot inversa, participanţii fiind liberi să 
spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. 
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• Fiecare culoare reprezintă un rol.C. ”Metoda pălăriilor gânditoare”  
• Pălăria albă 
– este obiectivă asupra informaţiilor; 
– este neutră; 
• Pălăria roşie 
– lasă liber imaginaţiei şi sentimentelor; 
– este impulsivă; 
– poate însemna şi supărare sau furie; 
– reprezintă o bogată paletă a stările afective; 
• Pălăria neagră 
– exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata; 
– oferă o perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie; 
– reprezintă perspectiva gândirii negative, pesimiste; 
• Pălăria galbenă 
– oferă o perspectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei; 
– culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul; 
– este gândirea optimistă, constructivă pe un fundament logic; 
• Pălăria verde 
– exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă; 
– este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei noi, inovatoare; 
• Pălăria albastră 
– exprimă controlul procesului de gândire; 
– albastru a rece; este culoarea cerului care este deasupra tuturor, atotvăzător şi 
– atotcunoscător; 
– supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii; 
– este preocuparea de a controla şi de a organiza;C. ”Metoda pălăriilor gânditoare”  
• Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi reprezinte fiecare 
pălărie, gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce semnifică ea, ceea ce 
induce culoarea fiecăreia. 
• Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi: 
– pălăria albă – pălăria roşie 
– pălăria neagră – pălăria galbenă 
– pălăria verde – pălăria albastră 
Pălăria albastră → clarică 
Pălăria albă → informează 
Pălăria verde → generează ideile noi şi efortul 
Pălăria galbenă → aduce benecii creaƟve 
Pălăria neagră → idenƟcă greşelile 
Pălăria roşie → spune ce simteC. ”Metoda pălăriilor gânditoare”  
Comportamentul celor 6 pălării: 
• Pălăria albă. Cel ce poartă pălăria albă trebuie să-şi imagineze un computer care oferă informaţii şi 
imagini atunci când acestea i se cer. Calculatorul este neutru şi obiectiv. Nu oferă interpretări şi 
opinii. 
Când “poartă” pălăria albă, gânditorul trebuie să imite computerul; să se concentreze strict pe 
problema discutată, în mod obiectiv şi să relateze exact datele. Gânditorul pălăriei albe este 
disciplinat şi direct. Albul (absenţa culorii) indică neutralitatea. 
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• Pălăria roşie. Purtând pălăria roşie, gânditorul poate spune aşa: ”Aşa simt eu în legătură cu…” 
Această pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii. Ea face posibilă 
vizualizarea, exprimare lor. Pălăria roşie permite gânditorului să exploreze sentimentele celorlalţi 
participanţi la discuţie, întrebându-i care este părerea lor “din perspectiva pălăriei roşii”, adică din 
punct de vedere emoţional şi afectiv. Cel ce priveşte din această perspectivă nu trebuie să-şi 
justifice feeling-urile şi nici să găsească explicaţii logice pentru acestea. 
• Pălăria neagră. Este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor. 
Gânditorul pălăriei negre punctează ce este rău, incorect şi care sunt erorile. Explică ce nu se 
potriveşte şi de ce ceva nu merge; care sunt riscurile, pericolele, greşelile demersurilor propuse. Nu 
este o argumentare ci o încercare obiectivă de a evidenţia elementele negative. Se pot folosi 
formulări negative, de genul: “Dar dacă nu se potriveşte cu…” “Nu numai că nu merge, dar nici 
nu…” Gânditorul nu exprimă sentimente negative, acestea aparţinând pălăriei roşii, după cum 
aprecierile pozitive sunt lăsate pălăriei galbene. În cazul unor idei noi, pălăria galbenă trebuie 
folosită înaintea pălăriei negre.C. ”Metoda pălăriilor gânditoare”  

• Pălăria galbenă. Este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Se concentrează 
asupra aprecierilor pozitive, aşa cum pentru pălăria neagră erau specific cele negative. Exprimă 
speranţa; are în vedere beneficiile, valoarea informaţiilor şI a faptelor date. Gânditorul pălăriei 
galbene luptă pentru a găsi suporturi logice şI practice pentru aceste beneficii şi valori. Oferă 
sugestii, propuneri concrete şi clare. Cere un effort de gândire mai mare. Beneficiile nu sunt sesizate 
întotdeauna rapid şI trebuie căutate. Ideile creative oferite sub pălăria verde pot constitui material de 
studiu sub pălăria galbenă. Nu se referă la crearea de noi idei sau soluţii, acestea fiind domeniul 
pălăriei verzi. 
• Pălăria verde. Simbolizează gândirea creativă. Verdele exprimă fertilitatea, renaşterea, valoarea 
seminţelor. Căutarea alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub pălăria verde. Este 
folosită pentru a ajunge la noi concepte şi noi percepţii, noi variante, noi posibilităţi. Gândirea 
laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. 
• Pălăria albastră. Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. E gândirea despre 
gândirea nevoită să exploreze subiectul. Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul 
celorlalte pălării. Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările, 
reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la 
sfârşit. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. Rezolvă conflictele şi insistă pe 
construirea demersului gândirii. Intervine din când în când şi de asemeni la sfârşit. Poate să atragă 
atenţia celorlalte pălării, dar prin simple interjecţii. Chiar dacă are rolul conducător, este permis 
oricărei pălării să-i adreseze comentarii şi sugestii. 
 
„Caruselul” (sau Metoda Graffiti) 
            Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape: 
1. cursanţii sunt împărţiţi în grupuri de câte 3 – 4 persoane. Aceştia lucrează la o problemă, la o 
întrebare ce se poate materializa într-un poster. Posterul poate fi descriptiv sau utilizându-se un 
organizator grafic, tabel, colaj sau desen. Când vă hotărâţi să organizaţi o lecţie utilizând modelul 
graffiti, asiguraţi-vă că dispuneţi de materialele necesare. Obligatoriu coala pe care se realizează 
posterul are formatul minim A3; 
2. posterele se afişează pe pereţii sălii de predare, aceasta transformându-se, la modul figurat, într-o 
„galerie de artă, muzeu etc.”; 
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3. fiecare echipă vine în faţa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplasează în sensul 
acelor de ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de vizitatori sau critici. Rolul deplasării 
nu este numai acela de a urmări soluţiile propuse de colegi, ci şi acela de a consemna completările, 
întrebările, observaţiile lor vis-à-vis de acestea. Întotdeauna atrageţi atenţia elevilor asupra faptului 
că ei nu au voie să facă referiri jignitoare la adresa colegilor sau să interpreteze forma posterelor, ci 
exclusiv conţinutul acestora. Nu se vor folosi observaţii de genul: „Aţi scris frumos/urât!”, 
„Bravo!”, „Felicitări!” etc.; 
4. după ce se încheie „turul galeriei”, grupurile revin la locul iniţial şi îşi reexaminează posterele 
prin prisma observaţiilor colegilor. Acest moment al lecţiei este echivalent cu fixarea cunoştinţelor 
din lecţia tradiţională, deoarece cursanţii îşi lămuresc unele probleme apărute pe parcursul derulării 
lecţiei, discutând cu ceilalţi colegi. În această etapă, rolul profesorului este acela de a coordona 
desfăşurarea discuţiilor şi de a oferi informaţii suplimentare, acolo unde este cazul. 
  
              Masa rotundă, interviul de grup şi studiul de caz  

          Masa rotundă: Discuţiile seţin în grupuri mici, de obicei la o “masă rotundă” sau în formă 
circulară (scaunele aşezate în formă de cerc). Participanţii vor discuta o anumită temă sau problemă. 
Temeleşi problemele de discuţie trebuie scrise. Sunt utilizate adesea intrebăripentru a axa discuţia 
pe tema dată. Moderatorii pot fi aleşi înainte de discuţie, pentru a pregăti şi prezenta material 
documentare suplimentare pe temele puse în discuţie. Moderatorii pot fi voluntari din cadrul 
grupului. Discuţia poate fi limitată la un interval scurt de timp, apoi, prin rotaţie, li se poate permite 
tuturor participanţilor din grup să îşi exprime opinia referitor la temele de discuţie la care doresc să 
participe. Participanţii pot fi de asemenea repartizaţi la un anumit grup în funcţie de obiectivele unei 
tehnici. Ideile 
principale ale discuţiei pot fi prezentate de moderator sau de secretar. 
         Interviul de grup: Discuţia de grup ca tehnică de intervievare, unde se formulează ipoteza că 
în situaţia de grup indivizii oferă răspunsuri care cred ei că sunt aşteptate de grupul lor de 
apartenenţă, în timp ce în interviurile personale ei dezvăluie reacţiile proprii. Din această cauză în 
interviurile de grup opiniile sunt exprimate cu mai multă intensitate, în timp ce opiniile minoritare 
sau individuale disparate riscă să rămână neexprimate. 
        Studiul de caz: Presupune elaborarea unui material ce porneşte de la o situaţie reală şi care apoi 
este discutată cu cei care participă la curs. Pentru a permite o înţelegere mai bună a problemelor 
discutate se recomandă elaborarea unui set de întrebări sau cerinţe la care trebuie să răspundă 
cursanţii. Studiul de caz poate fi însoţit şi de notiţele care să ghideze discuţia cu cei instruiţi. 
 

          Phillips 6-6 

         Metoda Phillips 6 –6 poate fi aplicată cu succes grupurilor de cursanţi, presupunând 
participarea unui număr mai mare de persoane, de la 30 până la 60 de participanţi. Participanţii se 
grupează în subgrupuri de câte 6 persoane, care vor discuta problema dată timp de 6 minute. 
             Fiecare grup îşi alege un lider care are următoarele sarcini: asigură participarea tuturor 
membrilor la discuţie, facilitează obţinerea soluţiilor, notează ideile emise şi soluţiile lacare s-a 
ajuns în urma discuţiilor. 
         După expirarea celor 6 minute rezervate activitãţii, liderul exprimă soluţia la care a ajuns 
grupul său, aceste soluţii notându-se într-un loc vizibil pentru toţi participanţii. Urmează discuţia 
finală prin intermediul căreia se va alege cea mai viabilă soluţie. 
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Tehnica acvariului 
              • Tehnica „acvariului” presupune extinderea rolului observatorului în grupurile de 
interacţiune didactică. 
            • Scaunele dintr-o încăpere sunt aşezate concentric, în două cercuri. Cei din cercul interior 
primesc un timp pentru a discuta o problem controversată. Cei din cercul exterior ascultă ceea ce se 
discută în interior, fac observaţii cu privire la cum se relaţionează, gradul de stabilire a consensului, 
modul în care se dezvoltă microclimatul, apariţia conflictului şi tipul de strategii adoptate de colegii 
lor din cercul din interior cu scopul de a le rezolva. 
            • Toate acestea se vor nota pe fişe de observare. Când această etapă este finalizată, se 
schimbă rolurile şi locurile. Se porneşte cu o altă idee controversată pe care cei din cercul interior 
trebuie să o discute, timp în care cei din cercul exterior completează fişa de observare. Această 
schimbare este foarte interesantă deoarece fiecare grup este pe rând în ipostaza de observator, dar şi 
de observat. 
             • În aplicarea metodei este posibil să se ajungă la o epuizare prematură a problematicii. 
Persoana care conduce discuţia trebuie să insiste pentru depăşirea acestei situaţii deoarece, în 
realitate, sa epuizat sfera de argumentare comună, necreativă. Dacă se întâmplă astfel, se poate 
introduce încă o etapă: să se creeze un singur cerc în care se va încerca concluzionarea tuturor 
ideilor emise. 
 
                Metoda ciorchinelui 

Metoda ciorchinelui constă în exprimarea grafică a conexiunilor dintre idei, o modalitate de a 
realiza asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. 
Realizarea unui ciorchine presupune parcurgerea câtorva paşi: 
      • se scrie o noţiune sau o propoziţie-nucleu în mijlocul tablei sau al paginii, 
     • se notează toate cuvintele sau sintagmele care ne vin în minte în legătură cu nucleul scris 
anterior, 
     • se leagă ideile sau propoziţiile găsite ulterior de nucleul pe care l-am scris la început cu ajutorul 
unor linii care exprimă grafic conexiunile dintre idei (conexiuni despre care credem sau ştim cu 
siguranţă că există), 
     • se scriu toate ideile pe care le avem în legătură cu tema/problema propusă până la expirarea 
timpului alocat acestui exerciţiu sau până când epuizăm toate ideile care se corelează cu tema 
propusă. 
      Există câteva reguli care trebuie respectate în utilizarea metodei ciorchinelui: 
- scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema pusă în discuţie; 
- nu evaluaţi ideile propuse ci, doar, notaţi-le; 
- nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte; 
- găsiţi conexiuni cât mai multe şi mai variate între noţiunile scrise; 
- nu limitaţi nici numărul ideilor, nici pe cel al conexiunilor. 
 
         Discuţia panel 
            Discuţia panel, constă în utilizarea unui grup restrâns de cursanţi, bine pregătiţi şi 
reprezentativi pentru studierea unei probleme, în timp ce restul cursanţilor ascultă în tăcere şi 
intervin prin mesaje scrise. 
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         Cinci sau şase cursanţi constituind panelul (grupul în care se angajează discuţia), se aşează în 
jurul unei mese, sub conducerea profesorului. 
          Ceilalţi cursanţi se aşează în semicerc în jurul panelului, formând auditoriul. 
Cursanţii care formează auditoriul primesc foi mici de hârtie, de culori diferite (pentru întrebări, 
pentru exprimarea propriilor idei, pentru completareainformaţiei etc.). 
Profesorul prezintă succint scopul reuniunii, lansează discuţia, iar membrii panelului schimbă între 
ei păreri cu privire la tema propusă. 
        Auditoriul rămâne tăcut, dar poate trimite mesaje cu ajutorul bucăţelelor de hârtie, pentru a 
pune întrebări, a-şi exprima impresiile, a da sugestii, a adduce informaţii, a-şi exprima dezacordul 
etc. 
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INADAPTAREA ŞCOLARĂ – UN SEMNAL DE ALARMĂ 
 
 

Înv. Claudia Pruteanu  
                                                                      Şcoala Gimnazială nr. 1 Zorleni, jud. Vaslui     

 
 

Dintre multiplele probleme care se exercită asupra procesului de învăţământ, adaptarea, 
respectiv inadaptarea şcolară au suscitat adesea interesul specialiştilor. 

Frecvenţa cu care apare inadaptarea în mediile şcolare, şi mai ales caracteristica de fenomen 
cronicizat, permanentizat pe care aceasta   poate să o dobândească adeseori, ne determină să o 
privim cu toată responsabilitatea. 

Inadaptarea şcolară cronicizată este periculoasă deoarece ea are efecte negative în plan 
psihologic, individual, prin alterarea imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai 
mult încrederea în propriile posibilităţi şi va ajunge să dezvolte o teamă faţă de eşec. În plan social, 
fiind o inadaptare şcolară cronicizată ”stigmatizează”, induce o marginalizare socială, o limitare în 
ceea ce priveşte exercitarea unor roluri sociale aprecite şi recunoscute ca fiind valorizante pentru 
personalitate. 

“Datele statistice obţinute în urma studiilor la nivel naţional consemnează creşterea numărului 
de copii cu probleme de adaptare şcolară. Aceasta înseamnă că inadaptarea şcolară a încetat să 
mai fie un fenomen periferic, aria şi formele sale de manifestare extinzându-se tot mai mult. Aşadar 
problema inadaptării şcolare se impune cu acuitate”. (Miholcea Isabela, 2004).  

Întrebarea de ce unii elevi reuşesc să facă faţă solicitărilor, iar alţii nu sau de ce unii devin 
“elevi buni” iar alţii “elevi slabi”, polarizează tot mai mult preocupările psihopedagogiei. 

Determinarea şi explicarea obiectivă a gradelor de adaptare obţinute de către elevi în şcoală 
sunt un mijloc indispensabil pentru o reglare justă a procesului de învăţământ în vederea 
îmbunătăţirii lui. 

Din punct de vedere pedagogic, important este de a preveni şi a preîntâmpina inadaptarea 
şcolară şi nu de a o consemna şi analiza după ce a devenit o stare reală. Prevenirea presupune în 
acest caz intervenţia conştientă, întemeiată pe cunoaşterea eventualelor cauze care ar putea genera 
nereuşita în activitatea şcolară. 

Atenţia pe care o acordăm adaptării cât şi inadaptarii şcolare este generată de interesul cadrelor 
didactice de a asigură succesul şcolar al tuturor elevilor. Este mai mult decât evident că progresele 
şi reuşita şcolară ale  unui copil reprezintă un obiectiv major al oricărui cadru didactic. 

 
TIPOLOGII ALE INADAPTĂRII ŞCOLARE 
În ciclul curricular al achiziţiilor fundamentale se poate vorbi de o conturare a tipologiei 

manifestată de elevii ce prezintă caracteristici ale inadaptării şcolare. Tendinţa de a se închide 
uneori în ei înşişi poate fi fatală pentru întreagă evoluţie socială a persoanei. Dacă intervenţia 
învăţătorului nu este făcută în timp util, tendinţa de închidere în sine poate produce schimbări 
comportamentale ireversibile. 

După gradul de expansivitate şi randamentul şcolar, putem grupa elevii cu inadaptare şcolară în 
cinci categorii: (Borugă Bianca, 2009)  

1. inadaptatul super – expansiv; 
2. inadaptatul expansiv; 
3. inadaptatul temperat; 
4. inadaptatul meditativ; 
5. inadaptatul indiferent. 
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Inadaptatul super – expansiv:  
În această categorie  intră acel elev pentru care,  a sta o oră liniştit reprezintă un efort sporit. De 

obicei, el renunţă uşor la obţinerea unui randament şcolar normal, din cauza instabilităţii sale 
emoţionale. Deoarece are o atenţie distributivă superficială,  el nu reuşeşte să se concentreze 
suficient în efectuarea unor sarcini impuse. El doreşte să fie mereu în centrul atenţie celor din jurul 
său, este sâcâitor, agasant, enervant pentru colegii săi. Deranjează colegii, nereuşind în nici un caz 
să  devină lider. Super-expansivitatea sa este temperată, de obicei, într-un  mediu familiar sever, 
autoritar, rigid. 

Supus mereu unor oscilaţii comportamentale diferite, familie-şcoală, pare paradoxal că este 
tratat drept “inadaptat” din moment ce el poate să-şi adapteze atitudinea în funcţie de locul unde se 
manifestă. 
 
Inadaptatul expansiv  

Spre deosebire de super-expansiv, acest tip de elev reuşeşte să depună uneori un minim efort 
pentru a urmări o problemă pusă în  discuţie. Limita dintre cele două tipuri de inadaptaţi este foarte 
greu de stabilit deoarece fie un tip “expansiv” se află în această stare după ce  a depăşit “super-
expansivitatea”, fie se află în faza latentă, acumulând energii pe care le vor “lăsa să scape 
necontrolat” în starea de super-expansivitate. 

El este cel care tulbură uneori liniştea clasei. El poate să ducă la bun sfârşit doar sarcini care-i 
fac realmente plăcere. 

Aceasta poate fi explicaţia oscilaţiilor notelor pe care le obţin elevii fie la aceeaşi disciplină, fie 
la alte discipline în mod constant. 

În această situaţie învăţătorul trebuie să demonstreze abilitatea de a descoperi “punctele slabe”  
ale expansivului pentru a-l canaliza spre obţinerea unor performanţe şcolare. 

Expansivul are “deschideri” optimiste dacă se află în faza incipientă a stării de inadaptare. El îşi 
diminuează optimismul, entuziasmul abia în nomentul în care trece printr-o gravă problemă 
afectivă, fie la şcoală, fie acasă.  

Expansivul – inadaptat nu trebuie confundat cu persoanele extrovertite echilibrate, mobile, 
deoarece la el expansivitatea este o formă de comportament reactiv la o stare de disconfort psihic. 
 
Inadaptatul temperat 

În această categorie regăsim elevul care trece aproape “neobservat” printre colegii săi. Este 
politicos dacă este pus în situaţia de a se manifestă în public, în faţa clasei, dar poate deveni 
impertinent în faţa părinţilor – rudelor sale. Se poate întâmpla şi invers: este politicos în familie, dar 
devine arogant în relaţie cu ceilalţi adulţi sau cu colegii. 

Inadaptatul temperat este cel care manifestă inadaptarea cea mai greu detectabilă (şi cea mai 
greu tratabilă). Situaţia lui şcolară poate să fie de nivel mediu sau bună. 
 
Inadaptatul meditativ 

Elevul aflat în această situaţie participă la activităţile impuse de programa şcolară fără a 
manifesta o opoziţie evidentă. Aici se regăseşte elevul introvertit. El nu tulbură atmosfera clasei, nu 
intervine cu întrebări sau comentarii, lăsându-se în voia reveriei cotidiene. 

El ocupă în sociogramă  o poziţie exterioară nucleului clasei. Nu are alegeri, nu este ales, nu 
este respins, nu respinge pe nimeni. El trăieşte în lumea fabulaţiilor sale. 

Manifestările depresive îl pot caracteriza în mare măsură. Fetele trec uşor în starea de plâns la 
orice cuvânt sau întâmplare care le răneşte sensibilitatea aflată mereu la un prag ridicat. 

Situaţia lor şcolară este oscilantă. Uneori răspund bisilabic satisfăcător, alteori răspund strict la 
subiect, fără completări. Se menţine la limita promovabilităţii cu destulă greutate. 
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Inadaptatul indiferent 
Aflat la extrema super- expansivului, elevul inadaptat-indiferent, ar putea fi cel cunoscut ca 

“tipic”. Este elevul cu situaţia şcolară alarmantă, aflat la limita promovabilităţii – chiar repetent 
uneori. 

Elevul este dezinteresat total de progresul său şcolar. În general el aparţine unei familii total la 
fel de dezinteresată (sunt totuşi şi excepţii) de situaţia lui şcolară. Indiferentul poate enerva prin 
“absenţa sa psihologică” de la orele de curs, neinteresat de colegi, de întâmplările din clasă. 
Comunicarea cu el este dificilă. Dă uneori răspunsuri dezirabile numai pentru a scăpa de 
intervenţiile învăţătorului. 

 
În concluzie, atmosfera imprimată activităţii şcolare şi conduita cadrelor didactice sunt 

elemente de referinţă în ceea ce priveste adaptarea socioşcolară a elevilor. 
Într-o perioadă când toată lumea este evaluată, ierarhizată şi diagnosticată în funcţie de 

competenţele socioprofesionale, activităţilor de alfabetizare, de diminuare sau eliminare a 
abndonului, inadaptării sau eliminării eşecului şcolar ar trebui să se acorde o atenţie sporită, 
deoarece este cunoscut că la nivelul ţării noastre creşte numărul copiilor şi tinerilor de vârstă şcolară 
care sunt analfabeţi şi totodată care abandonează şcoala în diferite momente ale procesului 
instructiv – educativ. 
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COPIL-PROBLEMĂ SAU NEÎNŢELES? 
 
 

Prof. înv. primar Niculina-Ionica Vişan  
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Piteşti, jud. Argeș 

 
 

Traiul destul de greu şi incertitudinea în care trăim i-au făcut pe unii români să-şi lase copiii în 
grija celuilalt soţ sau a părinţilor, în căutarea unui job mai bine remunerat, în statele UE. 

Bunicii, depăşindu-şi menirea, se trezesc puşi în faţa datoriei de a îndeplini funcţia de 
înlocuitori ai părinţilor. Este o sarcină dificilă, iar despărţirea dintre părinţi şi copii, chiar dacă este 
pentru o perioadă de timp determinată, poate avea consecinţe grave de ambele părţi. Dragostea 
copilului se va îndrepta în mod natural asupra celor ce-l îngrijesc.  

Fără îndoială, există bunici cărora nu le lipsesc aptitudinile pedagogice; câteodată au mai multe 
aptitudini decât părinţii. Dar de cele mai multe ori, din păcate, ei sunt în mod exagerat 
supraprotectori, excelând prin răsfăţ. Se simt responsabili pentru nepotul care le-a fost lăsat în grijă, 
încercând să-i asigure protecţie, un trai bun cu banii trimişi în ţară de către părinţi, afecţiune. Însă 
lipsa de autoritate a bunicilor, de cele mai multe ori, poate avea consecinţe grave asupra dezvoltării 
personalităţii copiilor. 

Copilul este în asemenea măsură legat de părinţi, este în asemenea măsură dependent de ei, mai 
ales când e mic, încât se dovedeşte extraordinar de sensibil la tot ceea ce îi priveşte, cu atât mai 
mult cu cât şi propriul lui sentiment de siguranţă este în joc: de aceea el reacţionează la cea mai 
mică încordare, la cel mai mic semn de schimbare, chiar atunci când nu e vorba de un semn 
exprimat prin cuvinte. Antagonismele,  chiar neînsemnate,  introduc  incertitudinea şi îndoiala acolo 
unde nu ar trebui să existe decât o certitudine absolută, aceea pe care o dă familia tradiţională. 

De aceea, nu ne miră tulburările care apar în comportamentul infantil atunci când familia se 
dezbină, chiar şi pentru un timp scurt. Copilul se simte „abandonat”, iar dorul de ei devine aproape 
insuportabil. Prima reacţie a copilului, poate cea mai frecventă, este aceea care constă în a se agăţa 
de părinţi, a nu mai tolera nici cea mai mică despărţire de ei.  

Alteori apar reacţii agresive: copilul este răutăcios, grosolan, recurge la lovituri fizice adresate 
părinţilor sau înlocuitorilor lor, dacă nu cumva în mod subtil, se ,,răzbună" inconştient printr-o 
regresie vădită a rezultatelor şcolare. Toate aceste reacţii sunt destul de bine cunoscute şi sunt 
întâlnite, de altfel, şi în alte împrejurări, dar ceea ce se cunoaşte mai puţin este că, disociindu-se cu 
atâta dificultate de părinţi, copilul adesea ajunge să se considere răspunzător de situaţia creată şi să 
trăiască un profund sentiment de culpabilitate: dacă părinţii par nefericiţi, făcând eforturi pentru a 
asigura traiul întregii familii, aceasta înseamnă că el nu mai este sursa lor de bucurie şi deci este o 
fiinţă rea şi lipsită de calităţi.  

Trist, disperat, anxios, copilul asistă şi la prăbuşirea întregului său sentiment de siguranţă. 
Profund dezamăgit şi înşelat de către adult, el nu poate cunoaşte nici încrederea totală, nici bucuria 
întreagă. Uneori nepăsarea sa momentană învinge, dar cel mai frecvent el desfăşoară un joc prin 
care înşeală pe adultul care l-a înşelat: îşi face o carapace de indiferenţă şi evită să dezvăluie 
adâncimea rănii de care suferă. Inevitabil, nevoia de contact cu părintele absent se va face resimţită 
într-o zi sau alta; unii au văzut în aceasta originea fugii de acasă, frecventă la adolescenţi, fete sau 
băieţi. Deposedat, diferit de ceilalţi, copilul se simte slab, nedorit şi vulnerabil; el se resimte de pe 
urma tuturor efectelor carenţei părinteşti, fie că este vorba de mamă, fie că e vorba de tată. De cele 
mai multe ori, coordonatele psihice  ale copilului sunt  tulburate  şi  sentimentul său de siguranţă 
devine foarte problematic; copilul se îndoieşte de valoarea sa şi încearcă sentimente de inferioritate 
şi de neacceptare. 

Pe termen scurt, copiii de vârstă mică (sub şase ani) sunt cel mai puternic afectaţi; ei par a 
deveni mai dependenţi, mai neascultători, mai agresivi, mai puţin afectuoşi decât cei care rămân în 
familii complete, dezvoltarea lor generală fiind bulversată. Copiii de Şase-opt ani sunt marcaţi de o 
mare tristeţe, de sentimente de frustrare, confuzie şi anxietate, de conflicte de loialitate, mulţi dintre 
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ei căutând contactul cu părintele absent. La aceste vârste băieţii sunt mai vulnerabili: ei 
înregistrează mai frecvent eşec şcolar şi  dificultăţi de integrare socială, se restabilesc mai greu. 
Pentru copiii între nouă şi doisprezece ani, percepţia rupturii este mai clară, modalităţile de 
manifestare mai sobre; ei sunt capabili să pună în funcţiune diferite mecanisme de protecţie şi să 
lupte împotriva propriilor stări psihologice; totuşi, mulţi dintre ei reuşesc cu greu să-şi controleze 
anxietatea, ruşinea, durerea şi sentimentul neputinţei, revărsându-şi furia asupra ambilor părinţi sau 
numai asupra celui pe care îl consideră vinovat.  

Direct responsabili de existenţa copilului, părinţii sunt responsabili şi de educaţia lui; cei ce, 
indiferent din ce motive, abandonează această îndatorire lăsând-o pe seama altcuiva, pot avea mari 
decepţii mai târziu !  
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 
 

Este bine să i se explice copilului calm, limpede şi într-un mod cât mai accesibil, ce anume se 
petrece, să-l lămurim cu afecţiune asupra hotărârilor luate şi mai ales să-1 asigurăm asupra acestui 
fapt esenţial că distanţa nu va diminua dragostea părinţilor, că  îl vor iubi ca şi înainte şi se vor 
interesa de el. Copilului trebuie să i se dea posibilitatea de a-şi exprima sentimentele, altminteri el 
se va simţi respins şi exclus.  

Învăţătorul trebuie să colaboreze strâns cu tutorele copilului, să se aplece cu mai multă 
înţelegere şi afecţiune asupra elevului. Sunt stringente: o strictă supraveghere a petrecerii timpului 
liber, consilierea copilului de către psihopedagogul şcolii, implicarea elevului în diverse activităţi 
organizate la nivelul şcolii. 
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JOCUL DIDACTIC ÎN PREDAREA CITIT-SCRISULUI 
 
 

                                                                 Prof. înv. primar Elisabeta Buia  
                                                      Şcoala Generală Șieu Odorhei, Bistrița Năsăud 

 
 

Formarea capacităţilor de natură instrumentală se referă la stăpânirea unui ansamblu coerent de 
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi indispensabile pentru asimilarea în continuare a culturii generale 
şi profesionale. 

Din cadrul acestora, cele mai importante sunt: însuşirea limbii materne, învăţarea citit-scrisului, 
formarea priceperilor şi deprinderilor de calcul. 

Limbajul oral este principala formă a limbajului dacă este însoţit de mijloace de expresivitate şi 
este folosit cu intonaţia corespunzătoare. 

Pentru ca elevul să poată utiliza şi limbajul scris trebuie pregătit în scopul de a descifra şi 
redacta un text. 

Învăţarea citit-scrisului este o tehnică de comunicare care presupune cunoaşterea 
corespondenţei dintre foneme şi grafeme. 

Scrisul presupune cunoaşterea semnelor grafice pentru a putea transmite un mesaj iar cititul 
este un proces de descifrare a acestora şi are în vedere totodată înţelegerea şi conştientizarea 
conţinutului textului citit. 

Învăţarea corectă a citit-scrisului este condiţionată de cunoaşterea unora dintre regulile de bază 
ale limbii. 

Particularităţile specifice limbii determină selectarea celor mai adecvate metode de învăţământ 
folosite în procesul de finalizare a elevilor cu cititul şi scrisul. 

Pentru a învăţa corect citit-scrisul copiii trebuie să aibă capacitatea de a delimita cuvintele din 
propoziţii, a le despărţii în silabe, apoi în sunete dar şi metoda inversă:să alcătuiască silabe cu 
anumite sunete, să formeze cuvinte cu două sau mai multe silabe şi apoi propoziţii. 

Metoda utilizată este metoda analitico-sintetico-morfologică. Această metodă previne greşelile 
atât în scriere cât şi în citirea şi pronunţarea corectă a cuvintelor. Aplicarea acestei metode este 
deosebit de eficientă şi indispensabilă în perioada preabecedară la clasa întâi. 

Scrisul este mai dificil decât cititul, presupune şi însuşiri motrice şi o sinteză a semnelor grafice 
şi reproducerea lor corectă şi estetică. 

Scrierea este un act conştient care se automatizează prin exerciţiu, alături de alte metode 
participative.În învăţarea scrisului un rol extrem de preţios îl are jocul didactic, o activitate 
cognitivă specifică vârstei şcolare mici, cu largi valenţe educative.Jocul didactic poate fi folosit ca o 
tehnică atractivă de explorare a realităţii de-a lungul oricărei lecţii şi în orice moment al ei. 

În scopul analizei articulaţiei şi percepţiei sunetelor, se poate introduce în lecţii, printre 
celelalte forme de activitate şi jocul didactic cu conţinut adecvat, impus de sarcina dominantă a 
lecţiei. 

Unele jocuri precum:,,Jocul silabelor”, ,,Spune mai departe”, ,,Completează cuvântul”, 
,,Unde se găseşte cuvântul”, ,,De-a cuvintele”, ,,Schimbă prima silabă”, se adoptă în activitatea 
la clasă, pentru a contribui la formarea şi consolidarea abilităţilor şi deprinderilor de articulare 
corectă a sunetelor, de pronunţie corectă a cuvintelor folosite în comunicare, în conformitate cu 
cerinţele programei.  Se poate constata că în timpul desfăşurării jocurilor elevii depun eforturi de 
realizare a scopului propus, scapă de timiditate sau chiar de refuzul de a pronunţa anumite sunete, 
silabe sau cuvinte. 

Perioada prealfabetară are ca obiectiv principal dezvoltarea şi corectarea vorbirii copiilor pe 
baza însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor cerute la toate celelalte obiecte de învăţământ. 

Tot sub formă de joc se vor face şi exerciţii de repetare a anumitor sunete care se pot prelungi. 
În această perioadă elevii sunt pregătiţi în vederea învăţării cititului şi scrierii prin exerciţii de 

analiză şi sinteză fonetică. 
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Aplicarea metodei fonetice, analitico-sintetice se impune atât oral, cât şi în compunerea cu 
ajutorul alfabetului decupat sau în citirea şi scrierea cuvintelor sau a propoziţiilor. Acest lucru se 
realizează pe baza textelor din abecedar şi cu ajutorul jocurilor didactice. 

Aceste jocuri contribuie la dezvoltarea vocii, consolidează deprinderile de pronunţare corectă a 
sunetelor şi a cuvintelor realizate în acelaşi timp, relaxarea sistemului nervos. 

Pentru dezvoltarea capacităţii de analiză fonetică a cunoştinţelor se foloseşte jocul ,,Spune la 
ce m-am gândit” care are ca sarcină didactică completarea cuvântului început de învăţătoare. 

 
Desfăşurarea jocului: 
 
Copiii sunt organizaţi în coloană câte unul iar în faţa lor un pod format de învăţătoare şi un 

copil cu braţele întinse în sus. Copiii merg ţinându-se unul de celălalt şi trec pe sub pod ascultând 
versurile: 

        „Pe sub pod v-aţi învârtit 
        Noi pe tine te-am oprit 
        Spune la ce m-am gândit 
        Să vedem dacă ai ghicit!” 
 
Cei ce formează podul prind între braţe copilul, iar învăţătoarea rosteşte prima silabă a unui 

cuvânt bi sau trisilabic. 
 
Exemplu: 
 
Floa-(re), ma-(pă), ta-(blă), ca-(iet), ma-şi-(nă), po-rum-(bel), trac-to-(rist),va-can-(ţă). 
 
La întrebarea ,,La ce m-am gândit?”, copilul reţinut trebuie să completeze cuvântul.Copiii vor 

repeta cuvintele, vor spune numărul silabelor şi vor alcătui propoziţii cu acestea. 
În jocul ,,Spune cum face?” se distribuie fiecărui elev cartonaşe cu imaginea unui animal sau 

pasăre , cerându-se elevilor să producă onomatopeea caracteristică. 
Prin aceasta se urmăreşte exersarea pronunţiei corecte a unor consoane ( r, c, g, s, ş, z ), 

activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de a face legături simple. 
Copiii imită glasul animalului, încercând să reproducă toate consoanele prin intermediul 

onomatopeelor: 
- câine: ham, ham 
- pisica: miau, miau 
- vrabia: cip, cip 
- ursul: mor, mor 
- oaia: be, be 
- șoricelul: chiţ, chiţ 
- albina: zum, zum 
Gândirea micului şcolar se dezvoltă în strânsă legătură cu limbajul şi activitatea pe care o 

desfăşoară.Formele de joc îl pun în situaţia de a stabili legături între fenomene concrete. 
Jocul este fundamental un simbol al luptei cu elementele, cu forţele potrivnice, cu sine. Chiar şi 

atunci când nu urmăresc decât simpla plăcere, jocurile aduc strălucirea victoriei, cel puţin de partea 
învingătorului. 

 
 
Bibliografie: 
1. Magdalena, Dumitrana, ,,Educarea limbajului în învăţământul preşcolar”; Editura Compania, 
Bucureşti, 1999; 
2. Blideanu, Eugen; Şerdeanu, Ion, ,,Orientări noi în metodologia studierii limbii române în 
ciclul primar” , Editura Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti, 1975. 
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PROIECT DIDACTIC 
,,COMPARAREA NUMĂRULUI DE ELEMENTE A DOUĂ MULȚIMI” 

 
                                                                 Prof. înv. primar Elisabeta Buia  

                                                      Şcoala Generală Șieu Odorhei, Bistrița Năsăud 
 

 
Data: 3.10.2012 
Institutia: Sc. Gen. Sieu-Odorhei 
Invatatoare: Buia Elisabeta 
Clasa I 
Disciplina: Matematica 
Tema: ,,Compararea numarului de elemente a doua multimi” 
Tipul lectiei: mixta 
 
SCOP:  
-Compararea grupelor de obiecte pe baza aprecierii globale a cantitatii, precum si prin punerea in 
corespondenta; 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE: (Pe parcursul si la sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili): 
O1-sa compare grupele de obiecte prin formare de perechi; 
O2-sa verbalizeze folosind expresiile:,,tot atatea”, ,,mai multe”, ,,mai putine”; 
O3-sa marcheze cu ,,X” multimile care au mai multe elemente; 
O4-sa scrie corect semnul grafic numit ,,secera”; 
O5-sa participe cu interes la lectia de  matematica; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

a) METODE SI PROCEDEE: 
M1: explicatia 
M2: demonstratia 
M3: exercitiul 
M4:ciorchinele 
M5: problematizarea 
 b) Mijloace didactice 
mij1: tabla, creta 
mij2: manual, caiete 
mij3: jetoane 
mij4: plicuri cu jetoane 
mij5: fise 
mij6: tabla magnetica 
mij7: polistiren 
 Forme de organizare: 
Fo1: act.frontala 
Fo2: activitate pe echipe 
Fo3:activitate individuala 
 
SISTEME DE EVALUARE: 
 a) Forme de evaluare 
Fe1: ev.curenta 
 b) Metode de evaluare 
Me1: observare curenta 
Me2: conversatie de verificare 
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Etapele lectiei                  Continutul stiintific 

 
 Strategii         Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 

Pregatesc cele necesare pentru buna desfasurare a lectiei. Conversatia  

2.Verificarea 
cunostintelor 
dobandite 
anterior 

Voi verifica tema calitativ si cantitativ. 
,,Ce intelegeti prin pereche?” (,,Cate obiecte formeaza o 
pereche?”)... 
Am un iepuras, un morcov si o frunza.Cine poate forma impreuna 
cu iepurasul o perehe?(Morcovul) 

 
Conversatia 
Exercitiul 

 
Evaluare 
curenta 

3.Captarea 
atentiei 

,,Dimineata m-am intalnit cu un copilas de la gradinita care mi-a 
spus ca grupa mica are o problema.Au sosit pe adresa lor doua 
plicuri si ei nu au reusit sa rezolve cerintele de acolo.Ce spuneti 
daca i-am ajuta noi?” 
Deschidem cele doua plicuri si vedem ca in ele sunt figuri 
geometrice(triunghiuri, dreptunghiuri, patrate, cercuri) toate 
amestecate. 

 
 
Conversatia 
Jetoane 
Polistiren 
 

 

4.Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 

,,Astazi la matematica vom forma multimi si vom compara 
numarul de elemente a doua multimi” 
Enumerarea obiectivelor. 
Se repeta tema. 

 
Conversatia 
 

 

5.Dirijarea 
invatarii 

Numesc mai multi elevi pentru a veni si a forma multimi cu 
elemente gasite in plic. 
Fiecare multime are acelasi numar de elemente. 
,,Exista insa multimi care au numar de elemente diferit si anume: 
le cer sa formeze la tabla magnetica multimea fetitelor si apoi 
multimea patratelor.Daca-i dam fiecarei fetite un patrat vom 
observa ca un patrat nu are pereche, asta insemnand ca multimea 
patratelor are mai multe elemente decat multimea fetitelor. 
Deschidem manualele si rezolvam exercitiile de la ,,Observam”, 
discutam despre semnul grafic secera. 
Rezolvam apoi exercitiul 1 (sa comparam multimile date si apoi la 
exercitiul nr.2 vom marca cu ,,X” multimile care au mai multe 
elemente si vom rezolva exercitiul nr.3 si 4. 
Voi executa semnul grafic pe tabla, apoi elevii in aer si apoi pe 
caiete. 
Voi imparti elevii in trei grupe.Prin metoda ciorchinelui 
vom rezolva urmatorul exercitiu (Vezi ANEXA 1) 
Le voi cere sa deseneze: 
Gr I-atatea triunghiuri cate patrate 
Gr II-mai putine cercuri decat patrate 
Gr III-mai multe dreptunghiuri decat patrate si apoi tot atatea 
,,seceri” cate triunghiuri, cercuri, patrate. 
Vom continua urmatorul exercitiu . 
Tot impartiti pe trei grupe vor desena:o grupa tot atatia morcovi 
cati iepuri;alta grupa mai putini morcovi decat iepuri; alta grupa 
mai multi morcovi decat iepuri.Grupele vor comunica intre ele 
numarul de morcovi desenati la fiecare cerinta astfel incat fiecare 
elev sa-si completeze pe carte exercitiul. 
Daca vom mai avea timp vom rezolva si cele doua exercitii din 
caietele speciale. 

 
 
Explicatia 
Tabla  
magnetica 
Exercitiul 
Demonstratia 
 
 
 
Manualul 
Exercitiul 
Explicatia 
Conversatia 
Manualul 
Ciorchinele 
Tabla, creta 
 
 
 
 
Conversatia 
 
 
Explicatia 
Manualul 
 

 
Evaluare 
curenta 
 
 
 
Evaluare 
curenta 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
curenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
curenta 
 

6.Fixarea 
cunostintelor 

Elevii vor primi fise pe care vor trebui sa le rezolve. 
Se repeta tema. 

Problematizarea 
Conversatia 
Fise 
 

 

7.Evaluare Voi face aprecieri asupra modului in care s-au descurcat elevii la 
lectie si la fise. 

 Evaluare 
curenta 
 

8.Incheiere Le dau tema de casa ex 3/12 din caietele speciale. Conversatia 
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MATEMATICA PREDATĂ CU AJUTORUL CALCULATORULUI 
 
 

Profesor matematică – Cristian Dragomir  
Școala Gimnazială Drăgăești – Pamanteni, com.Manesti, jud. Dambovita  

 
 
„Ceea ce-ţi stimuleză fantezia este: în geometrie-figura, în algebra şi analiza matematică-

calculul în fizică şi în chimie-experienţa. Dar acestea nu fac decât să ajute fantezia nu s-o 
înlocuiască” Gr. Moisil. 

 
La grădiniţă şi în şcoala primară calculatorul poate fi folosit cu succes pentru jocuri cu caracter 

strategic, pentru desen, citit şi scris. În cadrul jocurilor didactice pentru cei mici – în căutarea de 
soluţii optime, culoarea şi sunetul sunt elemente importante ale interacţiunii jucător.  

În „lupta” pentru marcarea unui număr cât mai mare de puncte, jucătorul îşi solicită şi îşi 
dezvoltă atenţia – încercând diverse strategii pentru depăşirea fazelor critice apărute în joc. Astfel, 
este stimulată formarea deprinderilor programatice ale gândirii la copii, această preocupare fiind 
astăzi aşezată pe acelaşi plan cu necesitatea dezvoltării reprezentărilor numerice şi spaţiale. Este 
astfel stimulată priceperea de a schematiza şi abstractiza – element strict necesar studiului oricărei 
discipline şcolare.  

Calculatorul permite o mai buna intuire a fenomenului studiat – pe baza repetării diferitelor 
variante ale acestuia până la înţelegerea sa deplină. Variind parametrii de care depinde realizarea 
unei experienţe, se poate asigura studiul acesteia într-o mare varietate de situaţii, lărgindu-i sfera şi 
adâncindu-i conţinutul, sau extrapolând rezultate obţinute dincolo de obiectul predat.  

Este ştiut că în învăţământul tradiţional o experienţa nu prea este repetată în timpul predării, 
datorită constrângerilor de timp şi de materiale.  

În noua tehnologie didactică, profesorul poate realiza, mai întâi, experienţa după metoda 
clasică, simulând apoi pe calculator – prin varierea parametrilor în limitele fenomenului studiat, 
până la înţelegerea şi asimilarea sa deplină. Varietatea modelelor din realitatea practică, încă 
neidealizată, permite concretizarea abstractului, evidenţierea mai rapidă a notelor comune esenţei 
fenomenului sau procesului studiat. Conceptualizarea lor, pe baza prelucrării şi abstractizării, în: 
definiţii, teoreme, proprietăţi, reguli, metode şi procedee de lucru devine acum mai eficientă.  

Se ştie că unele experienţe sunt dificile – uneori chiar imposibil de realizat în laboratoarele 
clasice – fie datorită grafismului complicat, fie din cauza unor distanţe inaccesibile,a unor mişcări 
instantanee, sau a unor probleme privind protecţia muncii şi a mediului înconjurător. Calculatorul 
poate fi folosit cu mare eficienţă în aceste situaţii. Spre exemplu, există programe care simulează 
mişcarea corpurilor în spaţiu pe baza legii atracţiei universale, programe pentru studiul legilor 
dinamicii, al legilor lui Kepler, al legilor frecării, al mişcării browniene, al mişcării electronilor etc. 
În astfel de situaţii folosirea „virtuţilor” calculatorului permite vizualizarea fenomenelor şi 
observarea acestora în mişcare.  

Folosirea calculatorului, cu tehnica sa de animaţie, este de mare efect în studiul transformărilor 
geometrice şi al aplicărilor acestora, în studiul grupului deplasărilor, al locurilor geometrice şi al 
secţiunilor conice etc. Desigur, simularea şi vizualizarea mişcării sunt foarte productive în: predarea 
geografiei, chimiei, astronomiei, statisticii şi practicii din diverse domenii de activitate permeabile 
algoritmizării.  

Calculatorul conferă tehnologiilor didactice un caracter interactiv. În învăţarea cu ajutorul 
calculatorului, dialogul între maşină şi cel care învaţă este plăcut, atractiv, cu pauze şi glume, însoţit 
de ton şi culoare – menite sa creeze celui ce învaţă o „microlume” a sa, în care să dorească să înveţe 
ştiinţa tot astfel cum învaţă să vorbească. Limbajul de programare este însă mai sărac, de aceea cel 
care învaţă este sfătuit să îşi redacteze apoi unele răspunsuri şi în limbajul natural.  
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În folosirea calculatorului, conceptul de învăţare şi de aplicare capătă o noua calitate – cu 
accent pe activitatea formativă, anticipativă, participativă şi aplicativă. Folosirea calculatorului 
înlesneşte o oarecare „dilatare” a sferei de cuprindere a fenomenului studiat şi, în acelaşi timp, o 
„comprimare” a timpului folosit pentru studiu.  

Calculatorul acordă dreptul la eroare celui ce învaţă, punându-i la dispoziţie comentariile şi 
explicaţiile necesare continuării lecţiei. Dialogul dintre maşina şi elev trebuie să fie cât mai apropiat 
de dialogul dintre profesor şi elev, deşi aceasta performanţa nu poate fi atinsă. Lucrând şi învăţând 
uneori cu calculatorul, elevul se formează pe linia autoeducaţiei permanente, învaţă să-şi aprecieze 
calitatea şi durata pregătirii sale.  

Informatica şi calculatorul facilitează spiritul algoritmic, programatic, operaţional şi organiza-
toric, rigoarea în raţionament şi exprimarea precisă, caracterul intensiv al muncii şi spiritul 
aplicativ. Folosirea calculatorului poate optimiza învăţarea în timp mai scurt a unor meserii în 
şcoala sau la locul de muncă, permite reciclarea rapidă a celor ce muncesc, pregătirea pentru diverse 
profesiuni a persoanelor cu dizabilitati, etc. Calculatorul este nelipsit în munca de cercetare şi 
conducere, în economie, în informarea documentară, în evidenţă. „Maşina”, numită calculator, nu 
are intenţii sau scopuri, ea nefiind raţională.  

Calculatorul permite o nouă formă de prezentare a unor lecţii. El nu poate însă înlocui 
profesorul, după cum cartea nu poate face să dispară lecţia la clasă; nu se poate substitui celorlalte 
forme de învăţământ.  

Calculatorul amplifică puterea ştiinţei şi tehnologiei, volumul cercetării şi eficienţa muncii 
ştiinţifice, posibilitatea circulaţiei rapide a INFORMAŢIEI pentru evoluţia progresului contem-
poran. „Navigarea” pe reţeaua mondială de computere, „INTERNET”, permite micşorarea timpului 
de acces la INFORMAŢIE, lărgirea schimbului de idei, experienţă şi spirit aplicativ în toate 
domeniile oriunde s-ar afla OMUL pe aceasta planeta. 

Copiii sunt fascinaţi de calculatoare, în special prin jocurile pe calculator. Dar există şi multe 
soft-uri educaţionale, programe utilizate pentru îmbunătătirea culturii generale sau chiar pentru aşa-
numita învăţare interactivă . Aceste programe sunt primite cu interes de către copii, îi fascinează, 
astfel încât cei care au avut tangenţă cu ele nu-şi mai doresc decât “lecţii la calculator”. 

Dotarea laboratoarelor de informatica cu calculatoare si softuri educationale (programul AeL), 
ajuta elevii sa-si fixeze mult mai bine unele notiuni . Acest program (şi altele de acest gen) poate fi 
folosit şi la orele de matematică şi reprezintă o metodă modernă de învăţare. Elevii care au avut 
ocazia să lucreze puţin cu el îl îndrăgesc şi ar vrea numai „ore la calculator”. De asemenea, oferă şi 
alte facilităţi, cum ar fi: baza de date a şcolii poate fi înregistrată în aplicatia respectiva, notele şi 
absenţele  pot fi trecute direct în calculator, mediile se calculează automat, se pot lista tot felul de 
rapoarte şi date referitoare la elevi, clase, profesori, catedre. De asemenea are o grafică 
spectaculoasă, care atrage şi, deşi lasă de dorit în ceea ce priveşte partea de metodică, este un 
început bun, în ceea ce priveşte soft-urile educaţionale. Totuşi, în rândul profesorilor de 
matematică, există suspiciuni şi încep să se contureze polemici în ceea ce priveşte eficienţa învăţării 
cu ajutorul calculatorului. „Cei mai tineri sau cei care ştiu să folosească un calculator consideră că 
aceasta ar fi „matematica viitorului”. Alţii, în special cei mai în vârstă, sunt de părere că 
„matematica se face cu creionul şi hârtia”. Dreptate au şi unii şi alţii. Totuşi, rolul profesorului nu 
este diminuat prin folosirea calculatorului  dimpotrivă, profesorul este cel care coordonează lecţia. 

Iată câteva avantaje ale folosirii calculatorului la orele de matematică (şi nu numai). Să luăm 
de exemplu un test grilă. In ce constă rezolvarea unui astfel de test : citirea cu atenţie a întrebării, 
încercuirea variantei (variantelor) corecte. Acest lucru se poate realiza şi cu ajutorul calculatorului, 
chiar în AeL (în acest caz întrebările vor fi afişate, pe rând, pe ecranul calculatorului iar elevul 
bifează – clic cu mouse-ul, varianta corectă). Pentru cei care au clase cu efectiv mare (25-30) de 
elevi, le ofer o solutionare a problemei astfel: calculatoarele pot fi amplasate pe doi pereţi şi în 
interior să fie plasate mese cu scaune. In acest mod se poate lucra pe grupe de elevi (în timp ce unii 
dau testul la calculator, ceilalţi pot rezolva exerciţii s-au chiar să dea un test pe hârtie, apoi se poate 
schimba). 
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Evaluarea cu ajutorul calculatorului are o serie de avantaje: 
 pentru elev:  – metodă atractivă (prezenţa calculatorului); 
 – posibilitatea de a se verifica imediat (testele pot fi concepute astfel 

încât răspunsul corect să fie afişat imediat la terminarea testului); 
 – mai mare încredere în corectitudinea notei primate (aceasta o dă „chiar 

calculatorul”) 
 pentru profesor:  – eliminarea „contestaţiilor” din partea elevilor; 
 – evaluarea (notarea) unui număr mare de elevi într-un timp foarte scurt; 
 – timpul alocat corectării testului poate fi folosit pentru activităţi mai 

„creative”. 
Dar şi anumite lecţii pot fi prezentate cu ajutorul calculatorului. In metodele clasice de predare 

a lecţiilor de dobândire de noi cunoştinţe, predomină în special scrierea pe tablă (sau dictarea) 
definiţiilor sau a unor proprietăţi importante şi rezolvarea unor exerciţii simple, urmând ca fixarea 
noţiunilor şi realizarea feedback-ului să se facă, de fapt, în orele următoare prin rezolvarea unor 
probleme de nivel mediu sau cu un grad mai sporit de dificultate.  

Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare a unor astfel de lecţii prezintă o serie de avantaje, 
printre care:  

– partea teoretică (definiţii, proprietăţi, teoreme etc.) pot fi prezentate prin intermediul 
monitorului (putem crea chiar noi, profesorii astfel de prezentări cu ajutorul aplicaţiei Power Point), 
dublat de folosirea unor fişe pentru elevi;  

– exerciţiile simple pot fi rezolvate chiar cu ajutorul caclulatorului, „acesta” confirmând 
corectitudinea răspunsului dat se poate aloca mai mult timp pentru rezolvarea la tablă a unor 
probleme mai consistente ;  

– lecţia se poate finaliza şi cu o evaluare/ notare eficientă prin intermediul testelor de tip grilă , 
realizate tot cu ajutorul calculatorului (progeramul AEL permite profesorilor conceperea unor teste) 
creşte motivaţia învăţării (prin prezenţa calculatorului la ore)  

 
Iată că folosirea pe scară largă a calculatoarelor în procesul instructiv-educativ (lucru care, se 

pare, urmează şi la noi) are şi o serie de dezavantaje: 
 forţează gândirea abstractă, intelectuală;  
 favorizează lipsa de disciplină (acesta este exact opusul unuia dintre obiectivele principale 

ale educaţiei);  
 forţează utilizarea unor tipuri de raţionamente de tip maşină;  
 limitează formarea unui limbaj corect, limbajul folosit la calculator fiind unul formal, de tip 

maşină;  
 poate provoca serioase dereglări de comportament (Internetul le permite copiilor să intre în 

contact cu informaţii care nu sunt potrivite vârstei lor);  
 stimulează doar sentimentul unei provocări, copiii sunt fascinaţi în lucrul la calculator, de 

fapt, de elementele grafice care au fost create de către programatori, mai puţin de problema 
(matematică) în sine;  
 mecanicizează mişcările, concentrarea maximă se face nu la operaţia în sine pe care o are de 

efectuat, nu la rezolvarea (matematică a exerciţiului) ci la cum folosesc diferitele componente ale 
calculatorului (de ex. mouse-ul);  
 exclude total evaluarea itemilor cu răspuns deschis (este foarte greu, aproape imposibil de 

programat încât să se permită utilizatorului tastarea oricărei fraze ca răspuns la o anumită întrebare), 
tipurile de exerciţii rezolvate cu ajutorul calculatorului limitându-se la întrebări de tip grilă, asocieri 
de elemente, răspunsuri de tip „adevărat”, „fals”, ori mai ales la matematică, se ştie, dezvoltarea 
inteligenţei copilului, dezvoltarea spiritului inventiv / creator se bazează în special pe răspunsuri 
deschise. 



49

Trebuie să recunoaştem, fără calculator lumea nu ar fi arătat cum o vedem azi. Calculatorul este 
util în multe domenii de activitate. In ceea ce priveşte copiii, ar trebui să se introducă studiul 
computerelor începând cu ceea ce sunt ele, de fapt. 

În viaţa de fiecare zi a copilului, jocul ocupă un rol esenţial. Jucându-se, copilul îşi satisface 
nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri 
şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare. 

Copilul se dezvoltă prin joc, îşi potenţează funcţiile latente, punând în acţiune posibilităţile care 
decurg din structura sa particulară, pe care le traduce în fapte, le asimilează şi le complică. 

Jocurile colective reprezintă raţiunea existenţei unui grup de copii, forţa de coeziune care îi ţine 
laolaltă. Jocul îi apropie pe copii, generează şi stabilizează sentimente de prietenie, stimulează 
colaborarea, scoţându-i din izolare. 

Jocul are următoarele trăsături caracteristice: 
- este una dintre variatele activităţi ale oamenilor, determinată de celelalte activităţi şi care, la 

rândul său, le determină pe acestea; învăţarea, munca, creaţia nu s-ar putea realiza în afara jocului, 
după cum acesta este purtătorul principalelor elemente psihologice de esenţă neludică ale oricărei 
ocupaţii specific umane; 

- este o activitate conştientă: cel care îl practică, îl conştientizează ca atare şi nu-l confundă cu 
nici una din celelalte activităţi umane; 

- jocul introduce pe acela care-l practică în specificitatea lumii imaginare pe care şi-o creează 
jucătorul respectiv; 

- scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă să-i satisfacă jucătorului dorinţele sau aspiraţiile 
proprii; 

- prin atingerea unui asemenea scop, se restabileşte echilibrul vieţii psihice şi se stimulează 
funcţionalitatea de ansamblu a acesteia; 

- jocul este o acţiune specifică, încărcată de sensuri şi tensiuni, întotdeauna desfăşurată după 
reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii sau necesităţii materiale, însoţită de 
sentimente de înălţare şi încordare, de voioşie şi destindere. 

Există cel puţin 3 tipuri principale de joc: 
- jocul explorator – manipulativ (desfăşurat cu obiecte concrete); 
- jocul reprezentativ (se adaugă imaginaţia); 
- jocul de căutare a unor regularităţi (structurat de reguli) 
Pentru activităţile copiilor cu deficienţe, o multitudine de soft-uri şi website-uri stau la 

dispoziţia celor interesaţi. Diversitatea şi gradualitatea lor răspund oricăror cerinţe imediate, dar 
trebuie alese cu grijă pentru ca eficienţa exersării programelor cuprinse în ele să fie maximă. 

Desene plăcute în culori-simbol sau de incitare la activitate, de activizare sau de concentrare a 
atenţiei, maniere deosebite de prezentare a materialului de învăţare şi exersare măresc atractivitatea 
acestora. Pentru elevii de vârste mai mici, programele au în general aspectul de joc, de concurs, de 
concurenţă cu sine, majoritatea cerând îndeplinirea sarcinilor contra cronometru şi punerea în 
ordine a ideilor, pentru a valorifica informaţii pentru care într-o altă conjunctură s-ar fi consumat 
mult timp şi multă energie. 

Soft-urile educaţionale nu pot face minuni dar, cu ajutorul lor, multe din deficienţele de 
învăţare pot fi diminuate sau chiar rezolvate, ele adresându-se unor situaţii care nu ţin numai de 
individualitatea copilului, tânărului sau adultului ci şi de influenţa mediului psihosocial, nivelului de 
educaţie, cultură şi civilizaţie a acestuia. 

Nu cred că se poate generaliza, există lecţii care pot fi realizate foarte bine cu ajutorul 
calculatorului. Există însă lecţii la care „creta şi tabla”, „creionul şi hârtia” reprezintă, într-adevăr 
cea mai bună (poate, singura) soluţie corectă de predare. Cred, totuşi, că 2-3 ore pe lună sau chiar pe 
semestru realizate cu ajutorul calculatorului au efecte benefice în ceea ce priveşte învăţarea 
matematicii, mai ales acolo unde metodele tradiţionale nu au avut rezultul dorit. Creşte motivaţia 
învăţării, chiar şi cei care „se tem de matematică” vor începe s-o îndrăgească mai mult dacă 
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profesorul are bunăvoinţa şi răbdarea să aleagă cu grijă tema pe care să o prezinte cu ajutorul 
calculatorului. Totul este să nu se exagereze, să nu uităm care este, de fapt, adevărata matematică.  

Inchei aceasta lucrare cu un citat din Grigore Moisil: „Foarte curând oamenii se vor împărţi în 
două categorii: oameni bătrâni şi oameni care ştiu să lucreze la calculator.” 
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PROIECT DIDACTIC 
JOCURI ȘI JUCĂRII 

 
Prof. înv. primar Dorina Hădărău  

     Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 
 
 
 DATA:23 05.2013 
 INSTITUŢIA: LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU”, Maieru 
 CLASA PREGĂTITOARE ,,B” 
 ÎNVĂŢĂTOARE: Hădărău Dorina 
 ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare 
 DISCIPLINA: Comunicare in limba romana 
 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :,,Jocuri si jucarii ” 
 SUBIECTUL LECŢIEI:,,Raspunde repede si bine ” 
 FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată; CLR+MM 
 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE IMPLICATE: 
 Comunicare in limba română:,,Raspunde repede si bine”. 
 Muzica si miscare: ,,Trenuletul muzical”. 
  
Tipul lectiei: consolidare de priceperi si deprinderi. 
 
 
 
 Competente generale vizate: 
 
 
-Recepterea unor mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute; 
-Exprimarea de mesaje simple in situatii de comunicare; 
-Redactarea de mesaje simple in diverse situatii de comunicare; 
-Receptarea si utilizarea numerelor in calcule elementare; 
-Redarea repertoriului de cantece pentru copii cu mijloace interpretative specifice varstei; 
-Raportarea spontana la muzica prin intermediul propriilor abilitati creative; 
 
 
 Competente specifice vizate: 
 
 
-Recunoasterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar si rar; 
-Identificarea cuvintelor din enunturi scurte rostite clar si rar; 
-Identificarea silabelor si a sunetului initial si final in cuvinte clar rostite; 
-Trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor, folosind resurse variate; 
-Cantarea in colectiv a cantecelor, asociind miscarea sugerata de text; 
-Cantarea in colectiv, asociind acompaniamentul liber; 
-Manifestarea libera, adecvata, pe muzica, apeland la diverse forme de exprimare; 
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 Obiective operationale: 
 
-sa participe la jocul de grup, ca urmare a intelegerii regulilor jocului; 
-sa descrie imaginile date; 
-sa alcatuiasca propozitii corecte din punct de vedere gramatical cu cuvinte descoperite in imagini; 
-sa desparta cuvintele in silabe; 
-sa identifice numarul de silabe dintr-un cuvant; 
-sa realizeze corespondenta dintre sunet si litera; 
-sa recunoasca sunetul initial, final sau din interiorul cuvantului pronuntat oral; 
-sa reprezinte grafic propozitii, cuvinte, silabe, sunete; 
-sa reproduca corect linia melodica a cantecului; 
-sa acompanieze cantecele cu percutie corporala (batai din palme, batai cu degetul pe banca); 
 
 
 
Sarcina didactica: recunoasterea, denumirea, precizarea jocurilor si jucariilor 
 
Regulile jocului:copiii alcatuesc propozitii enuntiative, reprezinta grafic cuvinte, silabe, sunete. 
 
Elemente de joc:surpriza, aplauzele, intrecerea. 
 
 Strategii didactice: 
 
Metode si procedee: 
-jocul 
-observatia; 
-explicatia; 
-brainstorming 
-demonstratia; 
-exercitiul; 
-conversatia; 
-problematizarea; 
-cubul; 
-mana oarba; 
 
 Mijloace didactice: 
 
-Papusica Ioana; 
- jetoane reprezentand jucarii; 
-scrisoare; 
-litere; 
-diferite obiecte;  
-saculet; 
-ecusoane; 
-scart; 
-plansa( brainstorming) 
  
 Forme de organizare: 
-frontal; 
-individual; 
-pe grupuri mici: 
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 Sisteme de evaluare: 
 
 Forme de evaluare: 
-evaluare curenta; 
 
 Metode de evaluare: 
-observare curenta; 
-conversatie de verificare; 
 
Durata: 50 min 
 
BIBLIOGRAFIE:  
Programa şcolară pentru clasa pregătitoare; Bucureşti 2012; 
Activitatea integrată – ghid pentru cadrele didactice; Didactica Publishing House, 2008; 
Metode interactive de grup; Editura Arves, 2007 
 
 
Evenimentul  
    didactic 

                        Continutul stiintific   Strategii   
  didactice 

   Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

Asigurarea climatului necesar pentru o buna desfasurare a 
lectiei. 

  

2. Captarea 
atentiei 

Se va face in cadrul intalnirii de dimineata cand le voi 
prezenta copiilor pe Papusica Ioana care a venit  sa vada cat 
sunt de cuminti si de pregatiti copiii. 

-conversatia 
-scrisoare 

Observare 
sistematica 

3.Reactualizarea 
cunostintelor 
 
 
 
 
4.Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 

Pentru reactualizrea cunostintelor ne vom aduna in fata tablei 
unde vom descoperi o imagine iar langa aceasta scris 
,,Jucarii”.Elevii vor avea de spus cat mai multe cuvinte care le 
vin in minte cand aud acest cuvant.Invatatoarea va scrie 
fiecare cuvant urmand a se trage concluzii la sfarsit. 
Se anunta titlul jocului,,Raspunde reped 
e si bine” si apoi se explica in termeni accesibili copiilor, 
obiectivele propuse pentru realizare. 
Copiii asculta cu atentie si interes explicatiile invatatoarei. 

-conversatia 
 
-brainstorming 
 
 
 
 
 
 
-conversatia 

-conversatie de 
verificare 

5.Dirijarea 
invatarii 

 
Ne vom grupa in trei grupe (grupa mingilor, grupa ursuletilor, 
grupa masinutelor) prin metoda mana oarba. 
Se prezinta copiilor regulile jocului si elementele de joc, se 
intuieste materialul didactic necesar. 
 
Varianta I: 
-Grupa mingilor(I) va primi mai multe jetoane, iar copiii vor 
alege doar pe acele ce reprezinta jucarii.Vor denumi imaginea 
de pe jeton si vor desparti in silabe. 
-Grupa ursuletilor(II) vor alcatui propozitii cu cuvintele si vor 
spune numarul de cuvinte din fiecare propozitie. 
-Grupa masinutelor (III) vor spune cu ce sunet incepe cuvantul 
si vor asocia sunetul cu litera. 
 

 
-mana oarba 
 
 
-conversatia 
 
-explicatia 
 
 
-exercitiul 
 
 

 
 
 
 
-conversatie de 
verificare 

 Varianta II: 
Vom utiliza metoda cubul. 
Explic regulile.  
Pe fiecare cutie, aparţinând câte unei jucarii, va fi ataşat câte 
un bileţel conţinând o sarcină de lucru (6 feţe ale cubului – 6 
sarcini de lucru). 
 

 
 
-conversatia 
 
-explicatia 
-cubul 
 

 
 
-evaluare 
curenta 
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1. Descrie: Alcătuieşte câte o propoziţie pentru fiecare 
jucarie, în care să-o descri.(Scriu propoziţiile la 
tablă). 

2. Compară: Reprezintă grafic propoziţiile şi număraţi 
cuvintele fiecăreia, pentru a identifica propoziţia cu 
cel mai mare număr de cuvinte. 

3. Asociază: Desparte în silabe numele fiecărei jucarii. 
4. Analizează: Spune câte silabe conţine fiecare nume 

de jucarie.  
5. Aplică: Spune ce sunete auzi în denumirea fiecarui 

nume de jucarii. 
       6.Argumentează: Spune câte sunete conţine            fiecare 
nume de jucarie rostit. 
 

-demonstratia 
 
 
-exercitiul 
 
 
problematizarea 

6. Obtinerea 
performantelor 

Citesc cateva ghicitori despre jucarii. 
Copiii vor da raspunsul la ghicitoare, vor desparti in silabe si 
vor identifica sunetul cu care incepe cuvantul descoperit. 
Vom canta cantecelul ,,Trenuletul muzical”. 
Ce joc ne-am jucat astazi?-se repeta tema. 
 

-exercitiul -evaluare 
curenta 

7.Evaluarea 
cunostintelor. 
 
8.Incheiere 

Voi face aprecieri asupra modului in care s-au descurcat elevii. 
 
Vom canta cantecul recreativ:,,Daca vesel se traieste” 
Copiii ies in pauza. 

-conversatia 
 

-aprecieri 
verbale 
 
 

 
 

ANEXA 1 
GHICITORI 
Umblă dânsa prin grădini 
Căutând mereu găini. 
                                 ( VULPEA ) 
Ca un fulger prin copac 
Printre crengi s-a strecurat, 
Căutand mereu alune, 
Fiindcă-i plac, 
Că-s tare bune. 
                       ( VEVERITA ) 
Umblă singur prin pădure, 
Căutând miere şi mure. 
                                    ( URSUL ) 
Picioruşe subţirele, 
Sprintenă şi graţioasă, 
În tot codrul nu găseşti 
Vietate mai frumoasă.  
Când aleargă parcă zboară 
Pe poteci o... căprioară! 
 
Urecheatul câmpului, 
Ţinta vânătorului, 
Altul ca el nimeni nu-i : 
Fuge şi de umbra lui. 
                                 (IEPURELE ) 
Prin pădure,prin zăvoaie, 
Dânsul oile jupoaie.      ( LUPUL ) 
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SPECIFICUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE  
ÎN CLASA DE ELEVI 

 
 

Înv. Claudia Pruteanu  
                                                                      Şcoala Gimnazială nr. 1 Zorleni, jud. Vaslui     

 
 

Existenţa umană ar fi greu de conceput în afara relaţiilor sociale, variate şi care acţionează în 
planuri diferite. Un loc aparte în cadrul relaţiilor sociale îl ocupă relaţiile interpersonale definite de 
Mielu Zlate ca ”legături  psihologice, conştiente şi directe între oameni”. Toate ramificaţiile 
relaţionale din clasa de elevi formează o categorie aparte de relaţii interpersonale. 

 “Având în vedere obiectivul educativ al acestora, ele au un caracter etic, moral şi un caracter 
formativ motivat de aportul major al acestor manifestări sociale în construcţia personalităţii”  
(R. Iucu, 2008). Relaţiile copilului cu grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existenţei 
sale vor exercita o influenţă deosebită atât  asupra evoluţiei sale ca persoană cât şi asupra 
randamentului activităţilor desfăşurate.  

Interacţiunea educaţională reprezintă o formă din varietatea relaţiilor interpersonale din clasa 
de elevi. Un rol important îl are interacţiunea pe verticală, profesor – elev, care influenţează 
categoric atmosfera din clasă , cadrul didactic fiind cel care contribuie la consolidarea coeziunii sau 
dimpotrivă  la fragmentarea clasei. 

După nevoile şi trebuinţele psihologice resimţite de elevi atunci când se raportează unii la alţii 
relaţiile interpersonale pot fi (R.Iucu, 2008): 

 
Relaţii de interacţiune  
Apar din nevoia psihologică  de a afla informaţii despre celălalt, despre felul lor de a fi. Cu cât 

informaţiile de care dispune un cadru didactic despre elevii săi sau un anumit elev despre colegii săi 
sunt mai variate cu atât dinamica interacţiunilor este mai viguroasă.  

 
Relaţii de intercomunicare  
Apar ca urmare a nevoii oamenilor de a se informa, de a face schimb de informaţii, de a 

comunica. Clasa constituie pentru elevi un cadru excelent de a schimba mesaje, de a face aprecieri. 
Cominicarea în interiorul clasei de elevi poate fi privită critic din următoarele puncte de vedere 

(R.Iucu, 2008): 
- modelele comunicării interpersonale în clasă; 
- contextul în procesul de comunicare interpersonală; 
- aspectele nonverbale de comunicare interpersonală; 
- aspecte particulare ale negocierii în procesul de comunicare interpersonală. 

Un rol relevant pentru relaţiile de intercomunicare îl au situaţiile de perturbare a comunicării: 
filtrarea informaţiei, blocajul afectiv, bruiajul, distorsiunea care, nesoluţionate în timp util se pot 
transforma în situaţii de criză educaţională. 

 
Relaţiile socio-afective preferenţiale 
Presupun raporturi de simpatie şi antipatie, de preferinţe şi respingere reciprocă între membrii 

clasei de elevi. Lipsirea colectivului de elevi de afectivitate poate conduce la efecte negative în 
planul capacităţilor interacţionale ale elevilor. Caracteristicile fundamentale ale relaţiilor afectiv – 
simpatetice în clasă sunt: spontaneitatea, sinceritatea, nevoia de reciprocitate. 

Atracţia interpersonală exprimată  de acest tip de relaţii poate fi favorizată de mai mulţi factori: 
a) Proximitatea - persoanele aflate în vecinătate (de exemplu: colegii de bancă) au tendinţa 

de a se apropia afectiv, de a se prefera reciproc. 
b) similaritatea -  explică tendinţa persoanelor de a se împrieteni cu acei semeni cu care se 

aseamănă în plan aptitudinal, valoric, motivaţional. 
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c) complementaritatea  - se referă la situaţii în care partenerii dispun fiecare de calităţi care 
se completează unele pe celelalte, astfel încât ceea ce-i lipseşte unuia dintre parteneri 
este compensat de calităţile celuilalt. 

Relaţiile afectiv-simpatetice cu copiii de aceeaşi vârstă, îndeosebi prieteniile oferă cel puţin trei 
lucruri importante pentru dezvoltarea copilului: suport emoţional, informaţii despre comporta-
mentele şi valorile acceptabile, oportunitatea exersării unor deprinderi de comportament social. 
Suportul emoţional primit din partea unui prieten este resimţit ca o puternică trebuinţă îndeosebi 
atunci când se traversează perioade tensionate şi încărcate cu sentimente confuze. Prietenii apropiaţi 
îl ajută pe copil să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă, să îşi dobândească respectul 
şi stima de sine, să îşi dezvolte capacitatea de înţelegere a altora. 

Relaţiile afectiv- simpatetice sunt o condiţie esenţială pentru dezvoltarea personalităţii elevilor. 
 
Relaţii de influenţare  
În clasa de elevi se dezvoltă o serie de relaţii şi interacţiuni din care elevul desprinde o serie de 

norme şi valori pe care le dezvoltă pe termen lung. “Relaţiile interpersonale de influenţare nu se 
manifestă doar ca rezultante ale unor afinităţi personale, ci sunt determinate şi de poziţia pe care o 
ocupă fiecare în ierarhiile subiective şi obiective ale grupului clasă” (R.Iucu, 2006). 
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PARTENERII NATURII 
 

Prof. înv. primar Zamfir Georgica 
Prof. înv. primar Anghelina Georgica 

Prof. înv. primar Cojocaru Aurelia 
Prof. înv. primar Stoian Cecilia 

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Călărași 
 
 

Fie că sunt în ciclul achizițiilor fundamentale, fie că sunt în ciclul de dezvoltare, copiii trebuie 
să fie îndrumați să simtă că natura este cea care le oferă cadrul prielnic propriei lor dezvoltări, ea le 
poate fi prietenă, parteneră, dar, în cazul în care nu se simte respectată poate deveni o amenințare. 

Abordarea constructivistă a învățării este o garanție a succesului, o garanție a faptului că elevii 
vor învăța observând ceea ce se întâmplă în jurul lor. De asemenea, ei trebuie să fie încurajați să 
emită judecăți, iar pentru ca judecățile lor să fie cât mai aproape de realitate trebuie încurajați să-și 
folosească toate simțurile pentru ca observarea să fie cât mai eficientă. 

Realizarea unor activități transcurriculare se impune în formarea unei atitudini ecologice a 
elevilor  față de mediu. Aceste activități trebuie gândite foarte bine de către cadrele didactice, astfel 
încât, elevii să simtă că ei sunt inițiatorii, ei sunt principalii actori, iar rezultatele obținute sunt rodul 
muncii lor. 

În acest sens, echipa de cadre didactice formată din patru învățătoare a inițiat un proiect de 
parteneriat între clase în sprijinul naturii. Elevii celor patru clase s-au întâlnit și au stabilit împreună 
obiectivele proiectului:  

 - de ce dorim să ajutam natura; 
 - cum putem ajuta natura;  
 - cine ne-ar putea ajuta în acțiunile noastre; 
- care-s materialele necesare realizării obiectivelor; 
În jurul acestor probleme au gravitat discuțiile. 
Copiii au fost încurajați să discute între ei, să vină cu idei, să se completeze unul pe celălalt. 

Chiar dacă unele idei au fost greșite, copiii au fost încurajați și ajutați în corectarea lor. 
Lucrul în echipă, conflictele cognitive create și formularea clară a obiectivelor au contribuit la 

câștigarea încrederii elevilor  în forțele proprii și la trecerea la acțiune - realizarea programului de 
activități al proiectului. 

Printre activitățile realizate cu succes s-au aflat:  
- Ecologizarea curții școlii și a împrejurimilor acesteia  
- Însilozarea hranei pentru animalele și păsările din pădure  
- Confecționarea de mărțișoare  
- Plantarea de copăcei și floricele procurate cu banii obținuți din vânzarea de mărțișoare 
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Proiectul a fost creat pentru o perioadă de doi ani. 
Pentru ca obiectivele proiectului  să fie realizate cu succes s-a impus implicarea unor parteneri: 
- Direcția județeană de vânătoare și pescuit  
- Grădina Zoologică Călărași  
- Ocolul Silvic Călărași 
Când se făceau pregătirile pentru diseminarea rezultatelor proiectului, a ajuns în școală anunțul 

referitor la inițiativa Uniunii Europene cu privire la Programul de încurajare a consumului de fructe 
în școli. 

Elevii prinși în proiect au fost încântați să reprezinte școala în concursul ce se va desfășura în 
cadrul noului proiect. Atitudinea lor de încredere că vor obține rezultate bune, bazându-se pe 
experiența acumulată ne-a determinat pe noi, cadrele didactice să-i sprijinim și să îi încurajăm. 

Prima etapă a concursului a fost  realizarea unei prezentări Power Point cu tema „Un măr pe zi, 
o viață sănătoasă”. Aceasta a fost o misiune foarte ușoară, unele din  materialele folosite fiind chiar 
rezultatele proiectului de parteneriat între clase. 

În urma evaluării realizată de o comisie constituită la nivel județean, școala noastră a fost 
premiată cu un set de obiecte de bricolaj necesare pentru întreținerea spațiului verde al școlii.  

De asemenea, școala a primit pomișori (meri, peri, cireși...) care au fost plantați cu ajutorul 
copiilor, aceștia având sarcina de a-i îngriji, mai ales în zilele secetoase.  
 

     
 

Copiii au trăit satisfacția măsurării propriilor rezultate, dar au rămas cu responsabilitatea 
menținerii acestora, chiar a dezvoltării lor.  

La orice vârstă s-ar afla, un elev trebuie să fie responsabil vis-a-vis de natură  pentru a-și oferi o 
viață sănătoasă. Trebuie să înțeleagă faptul că orice gest făcut împotriva naturii este un gest făcut 
împotriva propriei vieți. 
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„SĂ ȘTII MAI 
MULTE,SĂ  FII MAI ,

BUN!”

P R O F .  O A N A  G A B R I E L A  H A R J A N
Ș C O A L A N R 1 I A L O M I T AȘ C O A L A  N R .  1  I A L O M I T A ,  
C L A S A  P R E G Ă T I T O A R E  B

1-5 Aprilie  2013
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LUNI 1 APRILIE 2013

 „Ziua portilor deschise”

 „Ce pot face doua maini dibace”
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MARTI 2 APRILIE 
2013

 „Micul -mare ecologist”
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MIERCURI 3 APRILIE 
2013

Teatru: „Hansel si Gretel”
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JOI 4 APRILIE 2013

 „Alimente si vitamine”, ,,Sport si sanatate”

 „Pregatirea amenajarii expozitiei pe hol la parter.”
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VINERI 5 APRILIE 
2013

 „Sport si sanatate”

 „Amenajarea expozitiei de obiecte realizate”
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LECTURA ELEVILOR ÎN CADRUL FAMILIEI 
 
 

Prof. Mădălina Dumitrache 
Şcoala Gimnazială Nr. 280, Sector 5, Bucureşti 

 
 

În familie, copiii de vârstă şcolară văd ce citesc cei din jurul lor şi-i urmează, citind ei înşişi 
orice întâlnesc, în casă. Indiferent dacă operele respective le sunt accesibile sau nu le sunt 
accesibile, dacă acestea le sunt indicate sau nu, ei găsesc un model. 

Practic, şcoala nu reuşeşte să controleze în mod minuţions lecturile efectuate acasă de către 
elevi. Dificultăţile cele mai mari rezultă din faptul că şcoala nu găseşte totdeauna în familie 
colaboratorul sincer şi conştient, care s-o sprijine în controlul lecturii. De aceea, părinţii trebuie să 
fie persoanele care să controleze ceea ce copiii citesc şi în afara orelor de curs. Din păcate, acest 
control nu dă, întotdeauna, rezultatele scontate. 

 În unele cazuri, eşecul se înregistrează din pricina lipsei de tact a părinţilor. Aceştia, neavând 
răbdarea  şi priceperea necesare sau orientarea justă în probleme de literatură, folosesc metoda 
interzicerii categorice a lecturii unor cărţi, ceea ce determină din partea copiilor o reacţie contrară 
celei dorite. În loc să abandoneze sau să evite lectura unor cărţi nepotrivit alese, aceştia s-ar putea 
încăpăţâna şi  le vor citi în văzul tuturor, sau pe furiş. 

De aceea, părinţii trebuie să ia contact cu dascălii, să se informeze din surse avizate despre ceea 
ce ar trebui ca elevul să citească, în funcţie de capacităţile individuale, dar în raport cu cerinţele 
stabilite ca fiind cuvenite vârstei şi pregătirii lor. Controlul părinţilor s-ar limita astfel doar  la o 
supraveghere discretă a lecturii. 

Controlul familiei nu trebuie să se limiteze numai la supravegherea copiilor pentru a-i 
împiedica să citească unele cărţi nepotrivite vârste lor, dimpotrivă, este necesar să se extindă şi 
asupra celorlalte lecturi. Familia poate şi trebuie să verifice cât din timpul liber al elevilor este 
destinat pregătirii lecţiilor; cât pentru joc şi cât este rezervat lecturii obligatorie, facultativă sau 
extraşcolară. Controlul de fiecare zi asupra modului în care îşi organizează copiii timpul liber este 
necesar pentru formarea unor deprindri conştiente de muncă şi pentru respectarea cât mai strictă a 
unei repartizări a timpului liber pentru activitatea independentă a elevului. Şcolarul nu are suficientă 
putere de concentrare, destulă voinţă să lucreze organizat şi perseverent. Dacă nu este atent 
îndrumat, el poate abandona studiul individual pentru lectura extracurriculară. El îşi poate consuma 
timpul disponibil cu pregătirea lecţiilor, fără să reuşească să mai citească şi literatură, uneori nici pe 
cea indicată, nici chiar în clasele terminale ale ciclului primar, unde cărţile cerute spre lecturare sunt 
mai voluminoase. 

În aceste situaţii, părinţii pot analiza cauzele muncii fără randament sau a greşitei planificări a 
timpului, spre a le elimina din munca independentă a elevilor. Lectura ar trebui să ofere elevilor 
posibilitatea să lucreze cât mai raţional, dar şi să ducă la completarea cunoştinţelor de cultură 
generală. 

Un calcul foarte simplu ne va ajuta să avem o imagine clară a profitului pe care îl poate avea 
cine ştie să-şi organizeze judicios timpul necesar pentru studiul individual, şi mai ales pentru 
folosirea timpului liber. Un elev care citeşte o oră pe zi LITERATURĂ va citi într-un an cel puţin 
365 de ore, adică aproximativ echivalentul a 44 de zile în care ar citi fără întrerupere câte opt ore pe 
zi sau 61 de zile, în care ar citi câte şase ore pe zi. 

Familia trebuie să ia măsurile cuvenite ca elevul să nu citească la întâmplare orice. Pentru 
aceasta, este bine ca fiecare copil să fie ajutat să-şi alcătuiască de mic o bibliotecă a sa, oricât de 
modestă; să-l deprindă ca din biblioteca familiei să nu folosească decât cărţi după o prealabilă 
consultare cu cei mari (părinţi, profesori, bunici). Reuşita este deplină dacă această deprindere se 
formează chiar de când copilul este mic (clasele primare). 
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Mediul familial este cel care poate să creeze un climat propice dezvoltării personalităţii 
copiilor. Părinţii sunt aceia care pot să arate, în mod explicit, copiilor, importanţa lecturii de la 
vârste cât mai fragede, angajându-se – cât mai des – în discuţii cu aceştia despre cărţi, şi nu în cele 
din urmă, oferindu-le propriul model. 

Trebuie să avem în vedere şi mediile variate de provenienţă ale elevilor, de aceea, profesorii 
sunt aceia care trebuie să îndrume sau să controleze lectura în afara orelor de curs a elevilor şi să 
organizeze diferite forme de activitate prin care să-i ajute pe (unii) părinţi în această privinţă. 

 În concluzie, trezirea interesului  şi apoi formarea deprinderii de lectură trebuie să înceapă cu 
insuflarea respectului pentru carte. De aceea, familia, alături de profesori, trebuie să menţină viu 
interesul copiilor pentru lectură. 
 
Bibliografie selectivă: 

 Cornelia Dimitriu – „Constelaţia familială şi deformările ei”, E.D.P., Bucureşti, 1973; 
 Ion Popescu – „Lectura elevilor”, E.D.P., Bucureşti, 1963. 
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AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE INTEGRĂRII COPIILOR CU CES  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
Prof. înv. primar Dorina Hădărău  

     Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 
 

„Nevoile şcolare ale persoanelor deficiente/handicapate cer o atenţie specială.  
Trebuie întreprinse măsuri pentru asigurarea accesului egal la educaţie fiecărei categorii 

de persoane deficiente, ca o parte integrantă a sistemului de învăţământ.” 
Articolul 3 din „Declaraţia mondială asupra Educaţiei pentru toţi” 

 
 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 
dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 
printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al 
acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de 
învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea 
educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de 
învăţământ. În sens mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la 
rolul social al şcolii, schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, 
etc. Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii didactice. 
,,Statutul persoanelor cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din atitudinea 
societăţii faţă de deficienţă şi deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită imagine 
socială a omului şi care este investită cu valoare deplină în societate.” (C. Enăchescu, p.188) 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 
egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 
societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în  particular a persoanelor cu handicap.  

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la 
forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 
predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la 
complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se ridicau la 
nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa unei boli care 
poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care frecventau şcoli 
obişnuite nu beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat astfel şcoli şi instituţii 
speciale.Tot mai mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea 
obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprinde o mai mare diversitate de elevi şi să permită 
înglobarea, în sistemul general, a cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale specifice. 

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 
-recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la 

îndemâna tuturor celor care au nevoie de el; 
-integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin 

restrictiv; 
-flexibil şi centrat pe copil; 
-profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 
-comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, aconomice, sociale, culturale şi politice. 
Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la 

bază ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare.  
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 Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, 
intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 

 Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adaptaze la cerinţele 
prefabricate; 

 Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi 
membrii societăţii; 

 Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 
programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea 
optimă a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

 Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 
obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la 
nivelul instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor 
didactice, părinţilor şi al comunităţii locale. 

Proiectarea şi realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul românesc de generosul 
ideal al ,,educaţiei pentru toţi copiii- educaţie pentru fiecare”. 

Dacă F.E.Verza (2002, p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor 
copii cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, 
îngrijire, odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal 
specializat”, E.Bonchiş (2000, p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa 
într-un mediu din care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile 
adecvate/individualizate fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva 
viitorului”. Continuă autoarea: „personalul controlează toate deciziile iar rezidentul îşi pierde 
autonomia şi încetează a se mai vedea pe sine însuşi ca având alte roluri sau relaţii într-o lume 
exterioară instituţiei, el devine practic dependent de instituţie şi incapabil de organizare a propriei 
sale vieţi”. 

Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte instituţionalizarea 
copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

Analizând aceste probleme, David Thomas stabileşte următoarele avantaje şi dezavantaje 
privind segregarea/instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi/handicapuri: 

Avantajele segregării/instituţionalizării separate: 
 Un număr mai mare de persoane care se pot ocupa de copilul cu dizabilităţi cu mai multă 

atenţie; 
 Eficienţa metodelor instructiv-educative din învăţământul special; 
 Accesul la servicii medicale şi terapeutice; 
 Reducerea presiunii psihologice exercitate asupra copilului prin acordarea posibilităţii şi 

timpului necesar rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin oferirea ocaziei de a 
elabora niveluri pozitive ale imaginii de sine; 

 Includerea într-o comunitate avizată, care recunoaşte şi se îngrijeşte de nevoile sale. 
Dintre  dezavantajele principale se pot enumera: 
 Plasamentul copilului într-un sistem social compus în mare măsură din indivizi având 

acelaşi handicap, ceea ce conduce la considerarea celorlalţi drept grup de referinţă; 
 În mod deosebit, atunci când plasamentul este rezidenţial, presupune lipsa contactului cu 

grupurile de vârstă normale, cu toate consecinţele ce rezultă de aici pentru dezvoltarea 
psiho-socială; 

 Copiii segregaţi din cauza dizabilităţilor lor nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în 
care locuiesc; 

 Este intuit stigmatul social; 
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 Un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o produce 
atunci când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească; 

 Apar consecinţe negative asupra mediului şcolar generate de conflictele privind asumarea 
competenţelor din partea serviciilor sociale, a celor medicale sau a instituţiei de învăţământ 
special. 

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă 
a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative 
devin accesibile copilului; consolidarea  unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în 
munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile 
desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si 
posibilităţile copilului de a le rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan 
comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele 
şcolare. Asistentul social joacă din nou, un rol important, prin alegerea instituţiei de învăţământ, 
putând astfel modela evoluţia ulterioara a copilului.  

Adepţii învăţământului segregaţionist vehiculează unele argumente:  
1. învăţământul special oferă posibilitatea aplicării unor programe specializate în funcţie de 
categoria deficienţei, de nivelul vârstei cronologice şi mintale, fapt ce deschide o 
perspectivă mai bună pentru integrarea în mediul socio-profesional;  
2. în învăţământul special omogenizarea grupelor de lucru se poate realiza mai bine decât 
în învăţământul obişnuit deoarece la diversitatea copiilor du deficienţe se adaugă 
diversitatea celor normali şi diferenţele majore dintre cele două grupuri;  
3. învăţământul special funcţionează cu un efectiv restrans de elevi, fapt ce permite 
organizarea activităţilor în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale copiilor;  
4. învăţământul special dispune de cadre didactice specializate atât prin profilul pregatirii 
universitare, cât şi prin dobândirea de experienţă în activitatea practică desfăşurată în timp 
cu copiii cu CES; 
5. în învăţământul obişnuit, izolarea şi autoizolarea copiilor cu CES sporeşte pentru că se 
menţin atitudini negative din partea colegilor normali sau acceptarea primilor cu rezerve 
serioase;  
6. în clasele din învăţământul obişnuit, unde sunt prezenti doi- trei copii cu CES, aceştia 
sunt neglijaţi de către cadrele didactice, întrucât ele nu au la dispoziţie timpul necesar de a 
se ocupa de ei în mod diferenţiat şi nici nu dispun de pregătirea necesară pentru a putea 
contribui la recuperarea lor;  
7. în ţările mai dezvoltate copiii cu CES frecventează şcoala de masă şi în completarea 
unor activităţi suplimentare efectuate de un specialist de sprijin sau unul itinerant, astfel 
încât un copil cu deficienţe beneficiază de constituţia mai multor specialişti.  

Nivelurile la care se realizează integrarea sunt: 
1. integrarea fizică-permite satisfacerea trebuinţelor de bază; 
2. integrarea funcţională-presupune crearea condiţiilor de utilizare efectivă a tuturor 

serviciilor şi facilităţilor puse la dispoziţia comunităţii; 
3. integrarea socială-vizează stabilirea acelor tipuri de relaţii în comunitate care să nu 

excludă persoana cu handicap de la viaţa socială obişnuită; 
4. integrarea personală-se referă la posibilitatea iniţierii, menţinerii şi dezvoltării unor 

relaţii cu persoane semnificative; 
5. integrare socială- are în vedere asigurarea drepturilor cetăţeneşti normale şi a 

autonomiei decizionale în ceea ce priveşte propria existenţă; 
6. integrarea organizaţională- priveşte participarea deplină la toate nivelurile structurilor 

organizaţionale în conformitate cu capacităţile şi interesele persoanei cu handicap. 
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Problemele legate de integrare şcolară sunt orientate în esenţă înspre ,,integrarea în structurile 
învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie pentru a oferi un climat favorabil 
dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.” (A. Gherguţ, p.12, 2001) 

Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de permeabilizare şi eliminare 
treptată a barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. 

 
 

,,Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte, pe care a fost silit s-o aibă. Educaţia poate să 
dezvolte puterile minţii existente, nu poate pune însă ceea ce nu-i.” 

                                                                                                           M. Eminescu 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
ÎN LUMEA LITERATURII 

 
Prof. Mioara Grigore  

Școala Gimnazială Bogdănești 
 

 
   JUSTIFICAREA  PROGRAMULUI 
  

În contextul societăţii actuale, elevii nu se mai arată interesaţi de lectură, deşi îmbogăţirea 
universului de cunoaştere şi dezvoltarea exprimării nu se pot realiza doar prin acţiunea 
calculatorului sau prin urmărirea unor emisiuni Radio TV care, aparent, oferă orice informaţie din 
domenii diverse de activitate. În ciuda ritmului accelerat al vieţii contemporane, lectura literară şi 
nonliterară poate constitui o sursă eficientă de influenţare comportamentală pozitivă pentru elevi şi 
nu ar trebui, în nici un fel, neglijată în ofertele de activităţi educative.  

Programul îşi propune sublinierea încărcăturii educative, emoţionale şi chiar practice pe care o 
conţin textele de orice tip. Situaţiile propuse de textele literare şi nonliterare se pot extrapola la 
experienţa individuală a participanţilor care- şi pot prezenta, în timpul întâlnirilor, propria 
experienţă de viaţă, dezvoltându- şi capacitatea de comunicare. 

Activitatea se desfăşoară într-un cadru mai puţin formal, într-o atmosferă mai relaxată care să 
faciliteze comunicarea participanţilor.  
 
SCOPUL COMUNICĂRII constă în învăţarea şi dezvoltarea unor conduite acceptate social 
rezultate din interpretarea conţinutului educativ a unor texte literare şi nonliterare. 
 
OBIECTIVELE  PROGRAMULUI 
 formarea şi dezvoltarea capacităţii de a înţelege textele literare şi nonliterare; 
  dezvoltarea capacităţii de a interpreta un text din punct de vedere al mesajului său educativ; 
 exersarea şi dezvoltarea  unor conduite pozitive faţă de anumite situaţii de viaţă, având ca 

model conţinutul educativ al textelor literare şi nonliterare; 
 dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu cei din jur prin activităţi desfăşurate 

în grup şi individual; 
 
BENEFICIARII  PROGRAMULUI 
 Elevii de la Şcoala Gimnazială Bogdăneşti 

  
METODE  UTILIZATE 
 Conversaţia, lectura, jocul de rol, scaunul autorului, votează un citat, studiul de caz, 

cvintetul,  munca individuală şi de grup, problematizarea, observaţia, ciorchinele de idei. 
 
RESURSE IMPLICATE 
    Materialele necesare bunei desfăşurări a activităţii sunt: 
 Diferite texte literare 
 Culegeri cu texte literare 
 Ziare şi reviste 
 Carte de bucate 
 Prospecte, etichete 
 Casetofon, casete audio, tablă  şi marker 

Se evită crearea unei atmosfere de „şcoală”, prin poziţionarea meselor şi a scaunelor în formă de U 
sau de semicerc, în scopul înlăturării barierelor formate şi facilitării comunicării. 
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EVALUAREA – secvenţială se realizează la sfârşitul fiecărei activităţi, prin completarea unor fişe 
de muncă independentă sau prin întrebări de verificare. Evaluarea FINALA va consta într-o 
activitate separată în care participanţii vor reliefa conţinutul educativ al unor texte propuse de 
educator. 

Programul este proiectat în 15 şedinţe, pe o perioadă de 3-4 luni, o întâlnire pe săptămână, 45 00 

. 

TEMATICA  PROGRAMULUI  
1) Şedinţa introductivă- stabilirea regulilor de grup 
2) ”Un om năcăjit” de Mihail Sadoveanu 
3) Articolul de ziar, texte nonliterare  
4) G. Coşbuc - ,,Mama” 
5) I.L. Caragiale - ,,Vizită” 
6) Reţeta culinară (texte nonliterare) 
7) Instrucţiuni tehnice ale unui produs 
8)  Studiul de caz 
9)  H.C. Andersen - ,,Fetiţa cu chibriturile” 
10)  G. Alexandrescu - ,,Boul şi viţelul” 
11)  Etichete, prospecte, pliante, afişe (texte nonliterare) 
12)  Enciclopediile 
13)  Mihail  Sadoveanu -,,Panciuc” 
14)  Cezar  Petrescu - ,,Fram ursul polar” 
15)  Evaluare 

 
Exemple de activități 

 
                                          ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE 

 
Tema: Şedinţa introductivă- stabilirea regulilor de grup 
Durata: 4500 
Obiective operaţionale: 
        O1: să reţină numele celorlalţi membri ai grupului  
        O2: să- şi stabilească regulile  grupului pe care urmează să le respecte pe durata întregului 
program, precum şi sancţiunile ce le vor primi în cazul încălcării acestora. 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
    1.  Joc de antrenare a grupului  Să ne cunoaştem. 
Varianta I. Participanţii se vor aşeza, unul lângă altul, în formă de semicerc şi li se va cere să- şi 
spună, pe rând, prenumele, repetându-le pe cele spuse anterior. Primul se va recomanda profesorul, 
apoi ceilalţi elevi, pornind o dată de la dreapta la stânga şi invers. 
Varianta II.  ,,Cine este el?” Ce-l caracterizează? 

Li se va cere participanţilor să- şi spună prenumele însoţit de un cuvânt care să-i caracterizeze 
(exemplu: Bogdan-glumeţul). Apoi, va alege câte un participant pentru a spune numele şi 
caracteristicile unui coleg indicat. Jocul se va opri când toţi elevii au participat la activitate. 
     Desfăşurarea activităţii  

După cunoaşterea membrilor grupului, a doua parte a activităţii se va centra pe stabilirea unor 
reguli ce urmează să fie respectate de participanţi, pe toată durata programului. Se va pleca de la 
ideea că un joc nu se poate desfăşura decât dacă are reguli bine stabilite dinainte, pe care 
participanţii trebuie să le cunoască şi să le respecte. Extrapolând această idee, programul propus 
este tot un fel de joc ale cărui reguli trebuie întâi stabilite , apoi respectate. 

Aceste reguli se vor nota pe o coală mare de flipchart şi se vor afişa la loc vizibil în timpul 
fiecărei şedinţe. 
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Li se va cere direct participanţilor să- şi stabilească regulile de grup. Printre acestea se vor 
regăsi următoarele: 

 Nu lipsim nemotivat! 
 Nu vorbim neîntrebaţi! 
 Nu ne jignim între noi! 
 Ascultăm cu atenţie, fără să comentăm părerile copiilor ! 
 Nu înjurăm!  / Nu vorbim urât între noi! 
 Nu părăsim activitatea! 
 Nu ne lovim! 
 Nu refuzăm realizarea unei sarcini încredinţate de coordonatorul activităţii!  

 
NOTA: În funcţie de gravitatea şi încălcarea normelor, grupul va stabili, prin vot, una dintre 
următoarele sancţiuni: 

o Atenţionare în cadrul grupului 
o Retragerea unei responsabilităţi date în timpul activităţii 
o Excluderea de la activitate 
o Retragerea din program 

 
EVALUARE – se va face printr-o fişă de muncă independentă. 
 
APRECIERI  ŞI RECOMANDARI 

Se vor face aprecieri cu privire la derularea  activităţii , vor fi evidenţiaţi cei care au participat 
activ, vor fi stimulaţi cei mai puţin participativi. 
 
 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 
 
1. În timpul activităţii de astăzi, am stat între ______________  şi  _____________ 
2. Coordonatorul programului se numeşte   _____________   
3. Am participat la programul  _______________________________________ 
4. Scrieţi cel puţin patru reguli ale grupului din care faceţi parte şi pe care trebuie să le    
    respectaţi în timpul  programului.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE 
 
Tema: Articolul de ziar  
Durata: 4500 
Obiective operaţionale: 
        O1: să participe la un joc în echipă, respectând regulile acestuia; 
        O2: să comenteze un meci de fotbal urmărit anterior la TV; 
        O3: să înţeleagă că spiritul de fair-play trebuie să guverneze numai jocurile sportive,  
               ci şi viaţa de zi cu zi. 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
    Joc de antrenare a grupului  - Care pe care? 
          Se desenează pe podea o linie de circa 1metru, iar participanţii împărţiţi în două grupe se vor 
poziţiona de o parte şi de alta a liniei, spate în spate, aşezaţi în linie pe un rând. Elevii se prind de 
mijloc, în cadrul aceleiaşi grupe şi la semnalul coordonatorului, se va  încerca împingerea înapoi a 
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celeilalte grupe, până la depăşirea liniei de marcaj. Nu se va admite ruperea zidului şi nici trişări în 
maniera de împingere a echipei adverse. Se recomandă repetarea jocului până   când fiecare echipă 
a câştigat cel puţin o dată. Echipa înfrântă va trebui să strige de trei ori ,,Ura!” pentru câştigători. 

Se va iniţia o scurtă discuţie care să sublinieze importanţa respectării regulilor într-un joc, dar şi 
în viaţă, precum şi faptul că nu poţi fi întotdeauna câştigător. 
    

Desfăşurarea activităţii  
Coordonatorul activităţii va da unui participant să citească un articol dintr-un ziar, revistă 

sportivă, despre un meci de fotbal important. 
Se va organiza o discuţie care să vizeze comentarea meciului de către elevi, cu accent pe 

gesturile sportive, rolul şi evoluţia pozitivă a galeriei, conduita intransigentă a arbitrului. Se va 
discuta şi gesturile de nesportivitate, punându-se accent pe spiritul de fair-play  care trebuie să 
guverneze orice întrecere sportivă. Corectitudinea nu este numai în competiţiile sportive, ci şi în 
viaţa de zi cu zi. A fi corect este o calitate umană care nu ar trebui să lipsească nimănui. Se va cere 
participanţilor să dea exemple de situaţii în care s-au comportat fair-play. 

Recomandare: Se poate aduce în discuţie un meci recent pe care l-au organizat în comunitate 
elevii cu o altă şcoală punându-se accent pe conduitele sportive şi nesportive pe care le-au avut pe 
parcursul jocului. 
 
EVALUARE 

Se va da participanţilor, spre completare, o fişă de muncă independentă.  
 
APRECIERI  ŞI RECOMANDARI 

Se vor face aprecieri cu privire la derularea activităţii, vor fi evidenţiaţi cei care au participat 
activ, vor fi stimulaţi cei mai puţin participativi. 
 

   FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 
 

1. Când merg la un meci de fotbal îmi place: 
o Să  înjur, să strig, să mă manifest în orice fel; 
o Să urmăresc cu atenţie meciul; 
o Să-i provoc pe susţinătorii echipei adverse; 

2. Când un jucător al echipei adverse joacă foarte bine şi marchează un gol: 
o Arunc din tribună cu orice obiect pentru a-l lovi; 
o Îl înjur, îl fluier; 
o Aplaud faza frumoasă pe care a creat-o în joc; 

3. Când fac parte dintr-o echipă de fotbal, înainte de începerea jocului îmi place: 
o Să-mi salut adversarii; 
o Să-mi înjur adversarii; 
o Să-i ameninţ pe adversari că îi vom înfrânge; 

4. Când sunt faultat în timpul meciului: 
o Mă ridic şi-l lovesc pe cel care m-a faultat; 
o Cer îngrijiri medicale ca să reintru repede în joc; 
o Îl  pun pe un coleg de echipă să-l faulteze pe cel care m-a agresat. 
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ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE   
 
Tema: Etichetele 
Durata: 4500 
Obiective operaţionale: 
        O1: să înţeleagă importanţa textelor nonliterare în viaţa cotidiană; 
        O2: să  înveţe să folosească texte aparent inutile; 
Materiale necesare: 
-un tricou care se spală la 300 C şi nu se calcă; 
-un medicament; 
-o ciocolată în ambalaj; 
-3-4 pliante cu hoteluri; 
-2 etichete de bere cu şi fără alcool; 
-o jucărie de pluş nerecomandată copiilor sub trei ani; 
-un plic cu seminţe pentru flori; 
-o hartă turistică a României; 
-un ceas deşteptător; 
-afişul unui spectacol, 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
1.   Desfăşurarea activităţii 
Li se va cere participanţilor să se aşeze, pe nişte pernuţe confecţionate special, în aşa fel încât toţi 
să-l poată vedea pe profesor. Acesta va aşeza pe o măsuţă toate obiectele necesare desfăşurării 
activităţii, pe care le va prezenta pe rând elevilor, iar pe altă măsuţă va aşeza o cutie în care se află 
etichetele, instrucţiunile, pliantele, harta, prospectele necesare rezolvării sarcinilor pe care le va da 
participanţilor. Se va preciza că, în cutie, se vor găsi soluţiile la situaţiile problemă propuse de 
profesor. În cazul în care unul din participanţi nu reuşeşte să rezolve sarcina primită, va putea fi 
ajutat de un coleg pe care şi-l va alege singur. 
       Se va cere rezolvarea următoarelor situaţii problemă: 
Sarcina 1: Spune-mi dacă acest tricou poate fi călcat şi la ce temperatură se spală la  
                  maşină! 
Rezolvare: se va citi eticheta tricoului. 
Sarcina 2: Spune-mi dacă acest medicament (ex: colebil) este indicat        pentru a trata  
                   durerile de stomac şi ce contraindicaţii are? 
Rezolvare: se va citi prospectul medicamentului. 
Sarcina 3: Vreau să ştiu dacă această ciocolată este dietetică şi poate fi consumată de un  
                  diabetic sau de o persoană care face cură de slăbire. 
Rezolvare: se va citi ambalajul. 
Sarcina 4:  Vreau să petrec vacanţa la un hotel de trei stele din Poiana Braşov. Găseşte  
                   un astfel de loc pentru cazare. 
Rezolvare: se vor studia pliantele existente. 
Sarcina 5:  Vreau să fac un cadou  unui copil de un an şi jumătate. Pot să-i ofer această  
                   jucărie de pluş? 
Rezolvare: se va citi eticheta jucăriei. 
Sarcina 6: Vreau să merg de la Bacău la Constanţa cu maşina personală. Ce rută să aleg? 
Rezolvare: se va utiliza harta turistică a ţării. 
   Notă: Se pot găsi şi alte sarcini- problemă, asemănătoare cu cele propuse anterior. 
         Asigurarea feed-back-ului pozitiv 
         După finalizarea jocului se va iniţia o discuţie în care se va cere participanţilor să explice cum 
au reuşit să rezolve sarcinile date de profesor, punându-se accent pe importanţa practică, instructivă 
a unor texte aparent nesemnificative. 
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          Există texte literare, scrise de mari scriitori, citirea acestora îmbogăţindu-ne limbajul şi 
bagajul de cunoştinţe. De asemenea, textele literare conţin adeseori un mesaj educativ pe care 
trebuie să-l descoperim şi să-l înţelegem. Pe de altă parte, textele nonliterare, cele care nu au autor 
şi nici un limbaj artistic deosebit, au o mare importanţă practică, fiind deosebit de utile în viaţa de zi 
cu zi. În activitatea prezentată s-a pus accentul pe descoperirea importanţei practice a acestor texte, 
pe care, de cele mai multe ori, le aruncăm sau cărora nu le acordăm importanţa necesară. 
APRECIERI  ŞI RECOMANDARI 
       Se vor face aprecieri cu privire la derularea  activităţii , vor fi evidenţiaţi cei care au participat 
activ, vor fi stimulaţi cei mai puţin participativi. 
 

ACTIVITATE  DE ÎNVĂȚARE 
Tema: Instrucţiuni tehnice ale unui produs 
Durata: 4500 
Obiective operaţionale: 
        O1: să realizeze un aeromodel folosind instrucţiunile tehnice ale acestora; 
        O2: să- şi dezvolte capacitatea de a lucra  în echipă; 
DESCRIEREA   ACTIVITĂŢII 
        Grupul participanţilor se va împărţi în două echipe. Fiecare îşi va desemna câte un lider şi se 
va aşeza în jurul a două mese de lucru pe care se află componentele unui aeromodel. Sarcina care li 
se va cere este aceea de a realiza obiectul după indicaţiile tehnice din ambalaj. Va trebui să lucreze 
în linişte, echipa care termină prima aeromodelul fiind premiată cu ecusoane inscripţionate ,,Meşter 
iscusit” . Elevii vor fi permanent supravegheaţi de profesor şi se va atrage atenţia că trebuie să 
lucreze împreună. 
         Asigurarea unui feed-back pozitiv 
La finalizarea activităţii se va iniţia o discuţie în care participanţii vor trebui să explice cum au 
reusit să realizeze  cele două aeromodele, punându-se accent pe importanţa utilizării indicaţiilor 
tehnice. 
    APRECIERI  ŞI RECOMANDARI 
            Se vor face aprecieri cu privire la derularea  activităţii şi vor fi premiaţi cei care au terminat 
primii sarcina dată de profesor. 
 

ACTIVITATE  DE ÎNVĂȚARE 
Tema: Studiul de caz 
Durata: 4500 
Obiective operaţionale: 
        O1: să identifice conduitele negative descrise într-un studiu de caz prezentat de profesor, 
justificând alegerile făcute; 
        O2: să facă distincţie  într-o conduită pozitivă şi una negativă; 
DESCRIEREA   ACTIVITĂŢII 
        Joc de antrenare a grupului - Aşa da, aşa nu!  
Profesorul va pune la dispoziţia participanţilor un recipient în care se află mai multe bileţele care 
conţin textul ce descrie un comportament. Sarcina  fiecărui elev este de a citi câte un bilet în faţa 
grupului şi de a-l poziţiona cu ajutorul unor ace sau magneţi- pe două panouri(sau table magnetice) 
care au ca titluri Aşa da!  şi Aşa nu!  în funcţie de propria opinie. Fiecare alegere va trebui 
justificată în faţa colegilor. 
           Exemple de afirmaţii: 
1. George a rămas orfan la cinci ani, de atunci l-a crescut bunica pentru că tatăl lui şi-a făcu altă 
familie. Acum băiatul are 16 ani şi are el grijă de bătrână: îi face piaţa , îi aduce medicamente de 
care are nevoie şi este atent la tot ce are nevoie bunica. 
2. Ionel urăşte animalele. Fără un motiv anume, când vede un câine îl bate cu pietre, iar pe pisici le 
loveşte cu piciorul. 
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3. Adrian are numai mamă, tatăl lui i-a părăsit cu mult timp în urmă. Pentru că salariul mamei este 
foarte mic, deşi are numai 15 ani, s-a angajat la un magazin, să care marfa şi s-o aranjeze în vitrine. 
Nu câştigă foarte mult la magazin, dar e mândru că poate contribui şi el la cheltuielile casei. Merge 
şi la şcoală pentru că- şi doreşte să termine liceul. 
4. Victor iubeşte foarte mult sportul. Joacă fotbal de la 8 ani, la un club sportiv pentru juniori, iar 
antrenorul e foarte mulţumit de progresele lui. Acum are 16 ani şi au început să-i placă ieşirile în 
oraş cu prietenii. Merg împreună la cluburile din oraş şi pierd nopţile consumând alcool şi  fumând. 
A doua zi, la antrenament, e foarte obosit, iar antrenorul se supără pe el. 
5. Andrei are 15 ani şi  doi fraţi mai mici: unul de cinci ani şi altul de 7 ani. Când nu sunt părinţii 
acasă, stă cu fraţii lui mai mici, îi supraveghează şi are grijă să nu păţească nimic rău, chiar dacă i-ar 
plăcea mai mult să iasă cu părinţii în oraş. El ştie că mama şi tata sunt mai liniştiţi dacă îl ştiu pe el 
acasă cu cei mici. 
6. Lui Costin nu-i place şcoala. Chiuleşte de la ore, este corigent la trei materii şi nici nu are de 
gând să înveţe. Abia dacă ştie să scrie, deşi e în clasa a V-a. Preferă să meargă cu băieţi mai mari 
care îl pun să fure din magazine.  
7. Tudor este elev în clasa a VIII-a şi în vară va susţine examenul de capacitate. Nu are emoţii 
pentru că este premiantul clasei. Prietenul lui cel mai bun, Radu are dificultăţi la matematică. Are 
note cam mici  şi se plânge mereu că nu înţelege. Îngrijorat pentru prietenul lui, Tudor îi propune 
ca, în fiecare zi, câte o oră, să lucreze împreună la matematică.  
8. Valentin e un băiat foarte neastâmpărat: nu- şi ascultă părinţii, fură banii de acasă şi îi cheltuieşte 
la Internet cafe, bea alcool, fumează şi este prieten cu o gaşcă de băieţi care fac ce vor în cartier.  Cu 
ei aleargă în fiecare seară dintr-un club în altul. 
Desfăşurarea activităţii 
              Profesorul va citi elevilor primul caz, aceştia au sarcina de a depista conduitele negative pe 
care le surprind  în text şi de a le comenta.  
                Mihai şi Vasile sunt elevi în clasa a X-a şi foarte buni prieteni. Petrec mult timp împreună 
la şcoală şi acasă . În fiecare seară se întorc târziu de la cursuri, mereu pe acelşi drum ştiut. Într-o zi 
însă, hotărăsc să scurteze drumul spre casă şi o iau prin parcul din apropierea liceului, deşi nu mai 
făcuseră acest lucru până atunci. Străduţele sunt slab luminate şi-i încearcă un uşor sentiment de 
teamă, ca atunci când faci ceva nou. Cei doi prieteni merg alături unul lângă altul şi vorbesc pentru 
a- şi alunga sentimentul de singurătate. La un moment dat, Victor calcă pe un obiect tare şi îşi 
scrânteşte piciorul. Mihai sare să- şi ajute prietenul. Într-un târziu dau de trei tineri ce se ceartă 
deoarece au pierdut o sumă mare de bani jocuri. Doi dintre ei încep să se îmbrâncească, al treilea 
asistând, detaşat,la lupta care se încinge. Mihai şi Vasile sunt în mare încurcătură. Tinerii certăreţi 
sunt mai mari decât ei şi cu siguranţă nu ar fi o idee bună să se amestece în cearta lor. Dar cum să 
iasă  din parc fără să fie văzuţi de cei trei? Se întorc din drum încercând să găsească o alee care să-i 
ducă la ieşirea din parc. Nu mai vorbesc, sunt destul de speriaţi. Regretă acum că au ales să au ales 
să traverseze parcul, în loc să meargă pe drumul cunoscut. . Se face linişte. Dintr-un tufiş se aude 
mârâitul unui câine fără stăpân. Băieţii o iau la fugă, Mihai  şchiopătând de durerea piciorului luxat.  
           În sfârşit au găsit poarta parcului şi ies în goană. Se urcă în primul autobuz şi ajung acasă şi  
gândind să nu mai facă escapade altă dată.  
          Profesorul va cere să enumere conduitele negative pe care le-au sesizat şi le va nota pe un 
flipchart sau pe o tablă. 
         Aspecte negative: 

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

Asigurarea feed-back-ului 
Se citeşte un alt caz.  

Astfel se vor desfăşura restul activităţilor.                      
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VEŞNICIA DATINILOR S-A NĂSCUT LA SAT 
 

Prof. Limba romana – Emilia Coza 
Școala Gimnazialǎ Remetea Chioarului, Maramureș 

 
Pentru cei nǎscuţi şi crescuţi în spaţiul sacru al unui sat, citatul blagian “eu cred cǎ veşnicia s-a 

nǎscut la sat” capǎtǎ o valoare sentimentalǎ. Satul copilǎriei, uliţele umblate în picioarele goale, 
dealurile şi vǎile, casa bunicilor, ceata de colindǎtori, rǎstignirile ori troiţele de la rǎspântii de 
drumuri, cimitirele ce le gǎzduiesc morţii, toate devin peste vreme amintiri vii, sublime poveri 
pentru suflet.  

Datinile şi obiceiurile unui popor şi-au pǎstrat mereu valoarea adevǎratǎ la sat. Ele sunt 
elementele cele mai valoroase ale culturii spirituale şi sunt cele care definesc, în fond, 
particularitǎţile etnice ale unui popor. Fiecare tinut şi fiecare zonǎ etnoculturalǎ are propriile sale 
moduri de exprimare prin datini şi obiceiuri specifice. În aceste vremuri tulburi resimţim din ce în 
ce mai mult nevoia de-a ne întoarce la acele origini sǎnǎtoase, bogate.  

Ne place sa credem cǎ noi, cei din Maramureş, suntem deţinǎtorii unui patrimoniu spiritual 
aparte, cǎ locuim într-o zonǎ ce reuşeşte sǎ-şi pǎstreze cu destulǎ încǎpǎţânare originalitatea şi cǎ 
trǎim sub o fǎrâmǎ de cer numai a noastrǎ. Pentru mulţi dintre noi, satul este spaţiul în care ne-am 
format ca oamenii şi locul din care ne tragem seva. Ne place, de asemenea, sǎ credem cǎ aici, la sat, 
rǎdacinile sunt mai sǎnǎtoase şi timpul curge altfel, mǎsurându-ne, în adevǎr, nemurirea.  

Ca dascǎl al acestor vremuri simt cǎ elevii începutului de secol XXI sunt primii beneficiari şi 
cele dintâi victime ale emancipării informatizate. Accesul facil la internet, omniprezentul telefon 
mobil, televizorul, – iată ofertele ademenitoare ale modernităţii. Paradoxal însă, această infinită 
deschidere şi eliberare ne-a înrobit şi ne-a însingurat mai mult ca oricând. Si ne-a îndepărtat de 
valorile reale ale spiritului, înlocuindu-le cu droguri efemere.  

In încercarea de a simţi puţin pulsul sufletelor tinere care trǎiesc acum “vremuri noi” în aceleaşi 
bǎtrâne sate ale zonei Chioarului, am încercat sǎ aflu care sunt sentimentele şi emoţiile pe care 
aceştia le mai simt faţǎ de tot ceea ce înseamnǎ datinǎ, obicei şi tradiţie din zona lor natalǎ. De bunǎ 
seamǎ, fǎrǎ pretenţii de statisticǎ, am realizat şi interpretat un chestionar la care au rǎspuns 60 de 
elevi ai comunei Remetea Chioarului şi ai satelor aparţinǎtoare. (vezi anexa) 

 
1-2. Mai toţi elevii cunosc termenul de datinǎ, explicându-l ca fiind o tradiţie, un obicei pǎstrat 

de demult. Interesant este cǎ datinile zonei în care locuiesc au fost preluate instinctiv observându-le 
în jurul lor, în societate. Doar jumǎtate dintre elevi rǎspund cǎ acestea au fost învǎţǎte de la bunici 
(în special) ori de la pǎrinţi, fapt care demonstreazǎ cǎ bǎtrânii pǎstrǎtori ai datinilor aşteaptǎ ca ai 
lor urmaşi sǎ le copieze comportamentele ancestrale instinctiv, fǎrǎ însǎ a face neapǎrat din 
transmiterea acestora o datorie.  

 
3. Ne este îndreptǎţitǎ aceastǎ opinie şi de rǎspunsurile la urmǎtoarea întrebare, aceea dacǎ 

înţeleg semnificaţiile datinilor pe care le vǎd în jurul lor sau le pǎstreazǎ ei inşişi. Intr-un covârşitor 
numǎr de 60% copiii nu cunosc originile ori semnificaţiile obiceiurilor locale, dincolo de 
semnificaţia obiceiurilor religioase a cǎror însemnǎtate o ştiu.  

Poate cǎ acest lucru este chiar primul dintr-un lung şir de motive cǎrora se datoreazǎ şi 
pierderea treptatǎ a tradiţiilor. A nu şti de ce sǎrbǎtoreşti un lucru, care e valoarea datinii pe care ar 
trebui sǎ o respecţi şi sǎ o transmiţi mai departe copiilor tǎi, a nu inţelege din ce vremuri vine acel 
obicei şi care e legenda care-i dǎ valoare, îi ştirbeşte, de bunǎ seamǎ, valoarea şi durata de trai.  

 
4-5. Copiii sunt încǎ fascinaţi în faţa obiceiurilor şi mǎrturisesc în proporţie de 85 % cǎ 

îndrǎgesc obiceiurile zonei, în vreme ce restul de 15% le iubesc, dar nu chiar pe toate. Pe primele 
locuri sunt, aşa cum cu toţii bǎnuim, obiceiurile de iarnǎ (umblatul cu colinda, cu capra sau cu 
sorcova, împodobitul bradului, primirea cadourilor de Sf. Nicolae) de care copiii se bucurǎ într-un 
mod aparte şi care sunt încǎ pǎstrate cu sfinţenie de chioreni indiferent de vârstǎ. Urmeazǎ apoi 
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obiceiul stropirii fetelor de Paşti, vopsitul ouǎlor, obiceiul aflǎrii ursitei din noaptea de Sf. Andrei, 
obiceiul udǎrii cu apǎ de Sf. Gheorghe, furatul porţilor de la casele fetelor de mǎritat, respectarea 
zilelor de post, aducerea unor pomeni pentru cei morţi.  

 
6. Portului popular e o altǎ tradiţie pe cale de dispariţie. Deşi cam 55% dintre copii au acasǎ 

costum popular, toţi mǎrturisesc cǎ nu îl poartǎ decât la anumite serbǎri ori festivaluri. Nu mai 
regǎsim deloc în zonǎ obiceiul de a purta costumul popular la bisericǎ în unele sǎrbǎtori mai mari 
sau la ocazii, altele decât cele organizate special în acest scop. 

 
7. In ceea ce priveşte dorinţa de a pǎstra obiceiurile tradiţionale reprezentarea de mai jos ne 

aratǎ cǎ 50% dintre elevi cred cǎ obiceiurile nu vor dispǎrea, în vreme ce cealaltǎ jumǎtate 
considerǎ cǎ pe lângǎ tradiţiile înrǎdǎcinate deja vom adopta şi altele noi, renunţând probabil la 
unele specifice. Din discuţii am observat cǎ elevii simt cum unele obiceiuri importate încep sǎ 
capete tot mai multǎ valoare şi recunoasc ei înşişi cǎ şcoala le oferǎ mai multe informaţii şi ocazii 
de-a le serba pe acelea, decât pe cele tradiţionale româneşti.  
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8. Ca o concluzie am dorit sǎ aflu dacǎ ei simt cǎ ar trebui fǎcut ceva pentru ca aceste datini sǎ 

nu se piardǎ în negura vremii. Cei mai mulţi nu vor sǎ-şi piardǎ tradiţiile şi se gândesc cǎ ar dori cǎ 
şi copiii ori nepoţii lor ar trebui sǎ se bucure de toate acestea. Ca soluţii propuse de ei ar fi: sǎ învete 
mai multe lucruri despre datini şi despre însemnǎtatea lor, sǎ se organizeze serbǎri, festivaluri 
specifice, sǎ meargǎ mai mult la bisericǎ, sǎ înveţe dansuri şi îndeletniciri populare specifice zonei.  
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Iatǎ deci cǎ generaţia tânǎrǎ nu este refractarǎ obiceiurilor şi tradiţiilor ce vin de peste timp, dar 

începe sǎ resimtǎ deja ameninţǎri moderne şi comerciale de înlocuire ale unor vechi sǎrbǎtori. Ca 
dascǎli şi ca pǎrinţi avem o datorie sacrǎ de a trezi în sufletul copiilor şi elevilor noştri mândria de 
a-şi pǎstra cât mai nealterate obiceiurile, tradiţiile, portul popular, poveştile şi chiar vorba regionalǎ.  
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In contextul actual al universalizǎrii, al globalizǎrii, identitatea naţionalǎ a fiecǎrei culturi 
trebuie sǎ devinǎ o temǎ de reflecţie pentru noi, cei care formǎm tinere caractere. Nu trebuie sǎ 
uitǎm cǎ, aşa cum spune Blaga, existenţa umană este o existenţă culturală. Cultura exprimă modul 
specific uman de existenţă, iar omul nu poate exista decât în şi prin intermediul culturii. Cultura este 
rezultatul creaţiei umane, creaţie desfăşurată pe toate registrele existenţei şi ale raporturilor posibile 
dintre om şi lume.  

Grigore Giorgiu afirma şi el cǎ astǎzi, când culturile sunt în pericol de a-şi pierde identitatea 
naţionalǎ, devenind indistincte şi uniforme, e necesarǎ o reconstrucţie filosoficǎ a ideii de specific 
naţional. E nevoie de o renaştere a sentimentului naţional, de redescoperirea filoanelor istorice şi 
autohtone ale creaţiei, de redefinirea conştiinţei de sine a comunităţilor. Sunt temeiuri pentru o re-
problematizare a ideii de specific naţional. 

Identitatea culturală reprezintă echipamentul existenţial, tehnic şi simbolic prin care o 
comunitate umană îşi codifică expresiv istoria, realitatea, viaţa cu toate elementele ei. Personalitatea 
naţiunilor este apreciată după coeficientul de creaţie culturală originală, după contribuţia lor la 
patrimoniul universal, după gradul de recunoaştere de care se bucură valorile sale. 

De aceea, azi, noi trebuie sǎ conştientizǎm cǎ pentru afirmarea identităţii naţionale şi integrarea 
noastră în structurile lumii europene, cultura este un mijloc de afirmare istorică, un simbol al 
originalităţii şi al potenţialului nostru creator. Unicitatea unei culturi este calitatea care o face cea 
mai preţioasǎ în era globalizǎrii. Altfel spus, cu cât o culturǎ este mai ireductibilǎ la alte culturi, cu 
atât este mai capabilǎ sǎ participe la universalitate, la o ordine a valorilor în care se îmbinǎ 
semnificaţii, viziuni şi performanţe de pretutindeni. Culturile naţionale nu pot participa la 
universalitate decât cu valorile lor specifice, originale, acelea care s-au zǎmislit din nucleul lor 
profund. Iar gradul de universalizare al culturii proprii şi a limbii devine, din ce în ce mai mult, un 
criteriu al puterii unui stat. Libertatea informaţiilor, a comunicaţiilor şi a mass-mediei sunt o 
realitate şi o provocare la fiecare culturǎ. Iar noi, posesori ai unei culturi tradiţionale populare 
puternice trebuie sǎ ştim sǎ ne utilizǎm în mod profesionist şi eficient avantajele. Nu prin închistare 
ori mumificare a datinilor şi valorilor autentice, nu prin refuzul îndârjit al oricǎror noi obiceiuri, ci 
prin asimilǎri inteligente şi îmbogǎţiri reciproce, prin consolidarea specificului naţional şi prin via 
transmitere a sa cǎtre generaţiile ce vin din urmǎ.  
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                                                                                                    Anexǎ 
 

CHESTIONAR 
privind cunoaşterea şi impactul datinilor locale 

 
1. Ce înţelegeţi prin termenul  „datinǎ”? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2. Cum aţi învǎţat care sunt datinile zonei în care locuiţi? 
- de la pǎrinţi 
- de la bunici 
- de la prieteni 
- le-am observat pur şi simplu în societate 
 
3. Cunoaşteţi şi semnificaţia unor datini? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
4. Vǎ plac obiceiurile zonei voastre? 
-     da 
-     nu toate 
-     nu 
 
5. Enumeraţi 5 obiceiuri pe care le îndrǎgiţi cel mai mult. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
6. Aveţi/ purtaţi costumul popular? 
- da 
- am, dar îl port doar ocazional 
- nu 
 
7. Consideraţi ca în timp veţi renunţa la anumite obiceiuri specifice pentru a le înlocui cu 
altele? 
- sunt sigur cǎ unele obiceiuri vor pieri 
- da, probabil vom renunţa la unle dintre ele 
- nu, cred cǎ ne vom pǎstra obiceiurile, dar vom adopta şi altele nespecifice 
- nu vom renunţa 
 
8. Credeţi cǎ ar trebui fǎcut ceva pentru ca datinile locului sǎ nu se piardǎ? Ce? 
- nu 
- fiecare ar trebui sǎ decidǎ singur 
- da, ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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                                                                                        Școala Gimnazială ,,Avram Iancu" 
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 Comunicarea este un mod fundamental de interacţiune a persoanelor, realizat prin 
intermediul simbolurilor. Oamenii comunică între ei prin intermediul limbajelor complexe: 
gesturi, simboluri verbale și scrise, comportamente atitudinale și prin limbaje artificiale create: 
logico-matematice, știinţifice, artistic-plastice. 
În funcţie de poziţia interlocutorului, comunicarea se poate face direct, interpersonal, prin 
schimb reciproc de mesaje, dar și indirect, fără adresă personală (radio, TV, internet,...) dar care 
pot avea impact major asupra unui număr mare de receptori. 

În continuare ne vom referi mai ales la procesul de comunicare școlară, la tipurile de interacţiuni 
și la factorii care influenţează pe elevi și pe profesorii lor. 
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PROCESUL DE COMUNICARE 

STADIUL PROCESUL PUNCTELE DE CONTROL 
 
CODAREA 

-Decizia asupra mesajului; 
-Selectarea cuvintelor  
potrivite. 
 

-Clarificarea obiectivelor;                                                              
-Percepţia asupra aşteptărilor                                                         
receptorului; 
-Perceperea impactului emoţional al 
mesajului                                                          
 

 
TRANSMISIA  
 

-Selectarea mediului de 
transmitere potrivit; 
-Trimiterea mesajului; 
-Oferirea semnalelor nonverbale. 
 

-Atenţia asupra numărului de idei 
transmise; 
-Consistenţa dintre mesajele verbale şi 
cele nonverbale; 
-Observarea nivelului de apropiere a 
mesajului  
 

 
MEDIUL 

-Controlarea posibilităţilor de 
perturbare; 
-Limitarea apariţiei distorsiunilor 
la nivelul mesajului.  
 

-Evitarea întreruperilor şi zgomotelor; 
-Observarea mediului de transmitere 
(dacă a fost ales corect sau nu). 

 
RECEPŢIA 

-Primirea mesajului; 
-Ascultarea interactivă. 

-Atenţia asupra propriilor expectaţii 
privind mesajul; 
-Găsirea unor modalităţi de testare a 
înţelegerii  mesajului.  
 

 
DECODAREA 

-Oferirea de sens mesajului; 
-Înţelegerea emiţătorului ca 
persoană. 
 

-Clarificarea înţelesului dorit de către 
emiţător; 
-Identificarea motivaţiilor transmiterii 
mesajului; 
-Ce trebuie făcut dacă mesajul nu 
întruneşte aşteptările valorice ale 
receptorului. 
 

FEEDBACK  
 

-Codarea răspunsului; 
-Pornirea noului mesaj. 
 

-Pentru derularea în continuare a 
comunicării: 
-Zâmbet, aprobări, apropieri, încurajări, 
întâmpinări, etc. 
-Pentru a opri comunicarea: exprimarea 
dezinteresului, oprirea contactului vizual.  
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Factori care influenţează elevul 

Zestrea genetică 

 Interesul 

 

Motivaţia 

 

Ambiţia 

 

Deprinderi 

 

Stresul 

 

Timpul 

 

Constrângeri 

 
Anturajul 

 

Calitatea 
profesorilor 

 

Sănătatea 

 

Școala în 
care învaţă 

 

Mediul 
familial 

 

Conștientizarea 
importanţei 
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Factori care influenţează profesorul 

Pregătirea 
profesională Tact pedagogic 

Interesul 

Corectitudinea 

Răbdarea 

Motivaţia Dispoziţia 

Empatia 

Capacitatea de 
relaţionare 

Starea materială 

Starea de 
sănătate 

Inspecţii 
Părinţi 

Examene 

Viaţa cotidiană 

Factori de 
stres 

Echidistanţa 
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 Procesul instructiv-educativ este foarte complex, comunicarea permanentă între factorii 
care contribuie la realizarea cu succes a acestui proces este esenţială. O comunicare eficientă, 
continuă și susţinută poate duce la o mai bună înţelegere între persoanele implicate, la eliminarea 
unor factori de tensionare. Cunoașterea și conștientizarea procesului de comunicare pot contribui 
la creșterea performanţelor și a calităţii procesului instructiv-educativ. 
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