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MESERIA DE PĂRINTE 
CE NE DORIM DE LA COPILUL NOSTRU? 

 
Profesor Dorinela Turbatu-Bălan 

Școala Gimnazială „Micuța Picasso” Vaslui 
 

Motto  
Ai grijă ce-ţi doreşti, căci dorinţa poate deveni realitate... 
 

Venirea pe lume a unui copil într-o familie este un prilej de bucurie. 
Din păcate, o dată cu trecerea timpului, în unele familii se pot „culege” roadele unor greşeli 

făcute de părinţi  în fixarea obiectivelor (dorinţelor), în gestionarea resurselor investite. 
Voi exemplifica câteva dintre dorinţele părinţilor mai frecvent formulate şi urmărite în relaţia 

cu copiii lor, dar ale căror rezultate s-au dovedit a avea ulterior şi repercusiuni negative. 
 
 „Să fie cuminte, disciplinat” 
Urmările acestei metode se vor vedea pregnant atunci când copiii vor ajunge la vârsta 

adolescenţei sau în momentul când se va ivi şansa de a avea o viaţă autonomă. Astfel, putem asista 
la fuga de acasă, căsătorii premature, manifestări de violenţă. 

 
 „Să fie ascultător” 
Orice părinte îşi doreşte copii ascultători, care să răspundă cu promptitudine de fiecare dată 

când i se cere ceva. De la cele mai fragede vârste, unii copii manifestă indiferenţă la solicitările 
părinţilor sau, chiar mai mult, preiau „controlul” familiei atunci când se pune problema luării unei 
decizii. Atunci când ne punem problema „Cum s-a ajuns în această situaţie şi ce e de făcut?” e bine 
să ne întrebăm întâi ce am făcut noi pentru ca el să devină ascultător. 

 
 „Să fie ca şi copilul X” 
Fiecare copil este unic, original. 
Dacă ne fixăm cu îndârjire în minte un prototip al copilului nostru ideal şi încercăm să ne 

modelăm propriul copil după acest exemplu, avem cele mai mari şanse ca rezultatul să ne 
dezamăgească într-o bună zi. 

A-i cere copilului tău să devină ca altul, înseamnă a-l priva de o identitate, a-i refuza 
dezvoltarea sinelui. 

 
 „Să fie cel mai bun!” 
Pentru orice părinte acesta este un motiv de bucurie. 
Copilul ar putea fi un „savant în devenire”, dar nici pe departe nu trebuie să ne pripim a-l 

considera „un mic geniu”.  
Nu aceasta este vârsta la care să tragem linia şi să numărăm realizările. Acesta este doar 

începutul. 
 
 „Să nu sufere ce am suferit eu, să nu-i lipsească nimic” 
Aceasta este o modalitate prin care iau naştere copiii răsfăţaţi, care reprezintă o problemă 

serioasă atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru societate, în general. 
Trei aspecte merită luate în discuţie: 
- copilul obişnuit să i se ofere mult, va avea pretenţia să primească din ce în ce mai mult; 
- în momentul în care copilul sesizează slăbiciunea părinţilor pentru el, va începe „şantajul 

sentimental” la care îi va supune până la epuizare; 
- părinţii nu trebuie să aibă o situaţie materială foarte bună pentru a-şi răsfăţa copiii. 
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 „Să nu...” 
De obicei copiii îi obosesc foarte repede pe adulţi cu energia pe care o manifestă. 
Impunerea de reguli şi de restricţii este un fapt lăudabil, însă atunci când se exagerează şi 

restricţia devine o PRIORITATE în elaborarea strategiilor educative părintele riscă să ajungă 
incapabil de „a vedea copacii din cauza pădurii”. 

 Desigur, orice demers educaţional are la bază obiective clar conturate. 
Trebuie să ţinem cont, însă, de faptul că scopul oricărui adult implicat în educarea unui copil 

este ca acesta să ajungă la un echilibru dinamic între interesele personale şi cele ale societăţii, 
între ceea ce vrea şi ceea ce vrem de la el.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
-Dolean, I., Dolean, D., MESERIA DE PĂRINTE, Editura ARAMIS PRINT, Bucureşti, 2002; 
-Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., EDUCAŢIA PĂRINŢILOR, Strategii şi programe, E.D.P., 
Bucureşti, 1997; 
-E., A., Vrasmas, CONSILIEREA ŞI EDUCAŢIA PĂRINŢILOR, Aramis, Bucureşti, 2002. 
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ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE CU COPIII PREŞCOLARI  
ÎN SCOPUL FORMĂRII UNOR DEPRINDERI DE GESTIONARE 

CORECTĂ A TIMPULUI 
 

Profesor Frusina Chiriac 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 11, Brăila 

 
 
Timpul este o noţiune și nu un obiect pe care îl pot vedea sau atinge, de aceea preșcolarii 

înţeleg mai greu ce înseamnă acest concept. Lor le este greu să înţeleagă ce înseamnă”o oră”, „cinci 
minute”, deoarece nu au ajuns la vârsta la care să înţeleagă timpul dintr-o perspectivă cantitativă sau 
numerică. Preşcolarul se orientează aproximativ bine în momentele zilei, dar nu totdeauna le 
verbalizează corect. Primul lucru pe care îl percep despre timp este faptul că există ziuă şi noapte, 
că ziua e lumină şi ei se pot juca iar noaptea e întuneric şi toată lumea se odihneşte dormind. Deci el 
învaţă în fiecare zi petrecută în grădiniţă că există o succesiune a evenimentelor zilnice: dimineaţa 
el se trezeşte, se spală, se îmbracă, ia micul dejun, vine la grădiniţă. Şi aici există o ordine a 
lucrurilor, iar el e martor permanent la acestea: copiii vin la grădiniţă, se întâlnesc cu colegii, fac 
activităţi pe centre, servesc micul dejun, se joacă, pleacă acasă. Copilul învaţă că seara mai întâi se 
spală pe mâini şi apoi servește cina, mai întâi se îmbracă cu pijamalele şi apoi se culcă, etc. 

De aceea, este necesar, ca încă din primele zile de grădiniţă, să se realizeze, împreunã cu 
copiii, un program zilnic, să se discute şi să se motiveze necesitatea respectării fiecărei secvenţe. 
Am încercat să le formez deprinderi de gestionare a timpului prin activităţi de tipul celor pe care le 
voi prezenta în continuare.  

„Spune-mi când se întâmplă?” 
Scopul activitãţii: 

- Întocmirea şi respectarea programului zilnic al preşcolarului. 
Obiective operaţionale: 

- să denumească diferite activităţi potrivite fiecărui moment al zilei; 
- să discrimineze aspectele corecte şi cele incorecte, care apar în activitatea zilnică; 
- să motiveze, cu sprijinul educatoarei, necesitatea respectării programului zilnic. 

Mijloace de învăţământ: fişe, imagini, pelicanol 
Desfãşurarea activitãţii: 
Având în vedere faptul cã la această vârstă, copiii nu se pot exprima prin desen, programul 

zilnic va fi realizat cu ajutorul unor imagini desenate. Copiii vor primi fişe şi imagini reprezentând 
diferite momente ale zilei.  

În versurile prezentate de educatoare, copiii vor identifica secvenţele activităţilor zilnice, dar 
şi  reguli specifice, apoi vor aplica imaginea corespunzătoare. 
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Variantă: 
Jocul de mimă: se trece  la gruparea copiilor în centrul de interes JOC DE ROL unde se află 

amplasate obiectele de joacă. Educatoarea recită versurile: 
Copil mare, copil mic, 
Hai să ne jucăm un pic, 
Si să-mi spui 
Pentru că-mi placi 
Dimineaţa, tu ce faci? 
Copilul desemnat alege de pe masă obiectele potrivite și mimează acţiunea. Ceilalţi copii 

denumesc acţiunea pe care o face copilul în momentul zilei precizat, folosind verbe adecvate (X se 
spală pe dinţi, se piaptănă, mănâncă, desenează, colorează, udă, dansează, doarme etc.). 

Însuşindu-şi succesiunea evenimentelor pe parcursul zilei şi verbalizându-şi acţiunile copiii 
învaţă noţiunile de dimineaţă, prânz, după amiază, seară, noapte, ziuă. 

Copilul poate exersa aceste noţiuni în convorbirile cu colegii, când povesteşte ce i s-a 
întâmplat, la jocul de rol, în jocuri didactice cu sarcină precisă în acest sens.  

În sala de grupă există un moment la întâlnirea de dimineaţă în care se completează la 
calendarul naturii aspecte ale vremii,  denumirea zilei, a lunii. Se consemnează zilele de naştere, 
sărbătorile şi evenimentele aşteptate. Se pot organiza jocuri de numărare a zilelor care trebuie să 
treacă până se va întâmpla un anumit eveniment (de exemplu, pentru piesa de teatru”Iepurele 
curajos” am reprezentat zilele prin morcovi, căci ei reprezintă hrana preferată a lui). 

Anotimpurile sunt mai uşor percepute de copii, pentru că ele sunt denumite zâne ale anului, 
sunt personificate prin desen, jocuri, poveşti, cântece, deci devin mai concrete, pot fi observate 
schimbările ce le caracterizează. 

„Pălăriuţele anotimpurilor” 
Scopul activităţii: 
    -Dezvoltarea  cunoştinţelor despre aspectele specifice celor patru anotimpuri; 
    -Înţelegerea  legăturilor  diferitelor  fenomene  ale  naturii  cu  viaţa  animalelor, a  

plantelor şi munca oamenilor. 
    -Precizarea  succesiunii  diferitelor  transformări  petrecute în natură în cele patru 

anotimpuri. 
Obiective operaţionale: 
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   -Să   descrie  aspectele  caracteristice  celor  patru  anotimpuri  analizând cu atenţie, 
imaginile prezentate; 

  -Să aşeze corespunzător anotimpului, imaginile analizate, ordonând diferite evenimente sau 
activităţi; 

Mijloace de învăţământ: jetoane cu fenomene specifice fiecărui anotimp, panou, patru 
pălăriuţe colorate corespunzător celor patru anotimpuri (verde, albastră, galbenă, maro), baghetă. 

Desfãşurarea activitãţii: 
Copiii sunt împărţiţi în patru echipe. Fiecare echipă reprezintă un anotimp, dar nu primește 

nicio imagine din anotimpul pe care-l reprezentă. Ea va trebui să le obţină prin schimb cu celelalte 
echipe. 

Copilul atins cu bagheta ridică o imagine de pe măsuţa echipei din care face parte, o arată 
copiilor şi adresează acestora întrebarea: „Când se întâmplă şi de ce?” Echipa care reprezintă 
anotimpul respectiv trebuie să dea răspunsul cerut. Dacă răspunsul este corect primește imaginea pe 
care o aşează la panou, în dreptul pălăriuţei corespunzătoare anotimpului pe care îl reprezentă. În 
schimb ea este obligată să ofere un alt jeton altei echipe pentru un răspuns corect. Câștigă echipa 
care obţine cea dintâi toate jetoanele anotimpului pe care-l reprezintă.  

Pentru a asigura desfășurarea jocului în timpul afectat, nu se admite decât timp limitat pentru 
darea răspunsului. Copiii vor fi puși în situaţia de a măsura timpul prin intermediul ordonării 
evenimentelor sau a unor activităţi specifice, precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate spun ce 
se întâmplă înainte şi după un eveniment (activitate). 

 
Variante: 
1) Ilustraţiile vor fi așezate cu faţa în sus pe o masă în faţa copiilor, iar planșa reprezentând 

anotimpul va fi fixată pe un panou. Pentru indicarea copilului care să decsrie imaginea educatoarea 
poate folosi mai multe procedee: atingerea pe umăr, indicarea verbală a numelui, printr-o 
numărătoare.  

2) La panoul pe care au fost aşezate imaginile, voi face  câteva schimbări, aşezând greşit câte-
o imagine. Înainte de aceasta cer copiilor să închidă ochii, iar la bătaia mea din palme, copiii 
deschid ochii şi caută greşeala. Va  răspunde câte un copil de la fiecare grupă. 

 O activitate plăcută și interesantă am desfășurat cu copiii de ziua luceafărului poeziei 
românești, Mihai Eminescu. Le-am prezentat copiilor un PPT cu poezia „Revedere”, recitată de 
actorul Adrian Pintea. Copiii au înţeles foarte bine trecerea timpului prin folosirea versurilor și a 
imaginilor care sugerau aspectele naturii, ale codrului, în anotimpurile toamna, iarna, vara. Totodată 
au înţeles și evoluţia vieţii omului.  

Uneori părinţii fac greşeli frecvente cu copiii lor în formarea acestor abilităţi de gestionare a 
timpului. 

1) O greșeală pe care o fac adulţii poate fi cauzată de amânarea sarcinilor și a organizării 
defectuoase a timpului de lucru, determinată de negativitatea copiilor „Nu știu să fac!” sau”Nu 
pot să fac!”. Totuși, de cele mai multe ori, copiii au resursele necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor, dar supraevaluează valoarea sarcinii și subevaluează propriile capacităţi. In această 
situaţie, dacă adultul realizează sarcina în locul copilului, îi dă de înţeles că într-adevăr nu este 
capabil să se achite de activităţile sale.  

2) O altă greșeală pe care o fac adulţii este aceea de a-i lăsa să se uite la televizor excesiv de 
mult incă din primii ani de viaţă, lucru care îi va face mai tarziu să întampine dificultăţi mari 
în comunicare, dar și în manegementul timpului. Limbajul bine dezvoltat, ca şi sinapsele pe care 
le generează, este dobândit numai prin implicarea interactivă. Copiii au nevoie să vorbească şi să 
asculte. Ei au nevoie să se joace cu cuvintele şi să raţionalizeze cu ajutorul lor. Ei trebuie să discute 
despre problemele pe care le ridică învăţatul, planificarea şi organizarea timpului. Experienţa TV nu 
este una interactivă, ci, dimpotrivă, ea pasivizează complet puterile mentale ele omului. Copilul nu 
este provocat să-şi pună intrebări, să se implice într-o conversaţie. Comunicarea cu televizorul este 
una monologică şi impersonală. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

În aşteptarea Iepuraşului 
 

Institutor Nicoleta Lăcustă  
Grădinița „Licurici” – Galați 

 
 
Nivel II: Grupa mare 
Tema anuală de învăţare: Cu ce si cum exprimăm ceea ce simţim? 
Tema proiectului: ,,Tradiţii si obiceiuri de Paşti” 
Tema zilei: ,,In  aşteptarea Iepuraşului’’ 
Tipul activităţii: reactualizare si consolidare de cunoştinţe 
Forma de realizare: activitate integrată 
 
Elemente componente ale activităţii integrate: 
ADE: DŞ (Activitate matematică) –,, Sa-l ajutăm pe Iepuraşul Ţopailă!” – joc didactic 

DEC ( Activitate artistico- plastică) ,,Ouă incondeiate” – desen,pictură.               
                 
SCOPUL  

DŞ – Verificarea si consolidarea număratului în limitele 1-10, precum şi a unor cunoştinţe 
referitoare la efectuarea unor operaţii de adunare şi scădere cu o  unitate, în limitele 1-10. 

DEC – Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen,pictură. 
 
ACTIVITAŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 
Obiective operaţionale: 
ADE: 
DŞ:     (Activitate matematică) 

O1:Să numere crescător si descrescător în limitele 1-10 ; 
O2: Să raporteze numarul  la cantitate şi cantitatea la număr ; 
O3: Să stabilească vecinul mai mare/mai mic cu o unitate al unui număr; 
O4: Să precizeze locul unui număr în şirul numeric şi al unui obiect intr-un şir de obiecte ; 
O5: Să rezolve exerciţii de adunare şi scădere pe baza unor probleme ilustrate ; 
O6:Să utilizeze corect limbajul matematic  în exprimare. 

 
DEC (activitatea se va desfăşura în cadrul centrului „Artă”) 

Tema plastică: „Pictură decorativă” 
O7: Să obţină efecte plastice prin folosirea culorilor în tente diferite; 
O8: Să decoreze oul, prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic 
                 (punctul, linia orizontală, linia frântă, pata de culoare ); 
O9: Să compună în mod original si personal spaţiul plastic; 
O10: Să utilizeze corect instrumentele si materialele specifice picturii si desenului; 
O11: Să-şi evalueze lucrarea proprie si a celorlalţi copii ținând cont de aspectul acesteia; 
O12: Să specifice numărul culorilor folosite în realizarea lucrării. 
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ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES 
Ştiinţă: „Cărticica de Paşti” 

 Să  unească cifrele în ordine crescătoare de la 1 la 10; 
 Să deseneze în cosuleţe tot atâtea ouă cât indică cifra; 
 Să coloreze cu galben primul,al şaptelea  şi ultimul puişor ; 
 Să numere elementele şi să rezolve operaţiile de adunare şi scădere cu o unitate; 

 
Biblioteca: „Citim imagini de Paşti” 

 Să ,,citească’’diverse imagini specifice Paştelui; 
 Să formuleze propoziţii pe baza imaginilor; 
 Să despartă in silabe cuvintele sugerate de imagini 
                (iepuraş,oua,miel,pască,biserică) 
 Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de silabe . 

 
Artă: Pictură decorativă „Oul de Paşti” 

 Să obţină efecte plastice prin folosirea culorilor în tente diferite; 
 Să decoreze oul, prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic (punctul, linia 

orizontală, linia frântă, pata de culoare ); 
 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; 
 Să utilizeze corect instrumentele şi materialele specifice picturii si desenului; 
 Să-şi evalueze lucrarea proprie şi a celorlalţi copii,ţinând cont de aspectul acesteia; 
 Să specifice numărul culorilor folosite în realizarea lucrării. 

 
STRATEGII DIDACTICE  

1. Resurse procedurale:  
 Metode si procedee - observaţia, explicaţia, conversaţia, expunerea, exerciţul, 

demonstraţia, problematizarea, lucrul în grup,brainstorming , piramida, ,tehnica 
viselor, aprecierea verbală. 

 Forme de organizare :frontal, pe grupe, individual 
2. Resurse materiale: imagini si cărţi specifice sărbătorilor de Paşti, surpriza – „Iepuraşul 
Ţopăilă”, harta, casuţa iepuraşului, coşuleţe, jetoane şi iepuraşi, ouă colorate, flori, puişori 
jetoane cu cifre, ouă din polistiren, acuarele suport, pensule, recipient apă, iarbă artificială, 
carioca, fişa de lucru, lucrarea model, fotografiile copiilor, carticica de paşti, computer, 
medalioane, stimulente, ouă de ciocolată. 

           
Material bibliografic: 

- Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie – Editura Diana; 
- Andrei Barna, Georgeta Antohe - Curs de pedagogie; „Teoria instruirii şi evaluării” -
Editura Fundatiei Universitare „Dunărea de Jos”–Galati 
- Antohe G.,Iuliana B. -Psihopedagogia Jocului, Editura Fundatiei Universitare „Dunarea de 
Jos” Galati; 
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-6/7 ani); 
-D. Gherghina, C. Novac, A. Mitrache, V. Ilie, Didactica activitatilor instructiv-educative 
pentru invatamantul preprimar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005; 
- Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4 /2009; 
- Revista învăţământului preşcolar, nr. 1-2 /2010; 
- Smaranda Maria Cioflica, Camelia Lazar, Ziua buna incepe la „Intalnirea de dimineaţă”, 
Editura Tehno-Art, Petrosani, 2009; 
- Fişe pentru activitatea matematică din gradiniţă, „Matematica distractivă”. 
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SCENARIUL ZILEI 
 
 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă în care copiii au posibilitatea de a-si 
împartăşi ideile,de a-şi manifesta starea de spirit,de bună dispoziţie. 

Educatoarea salută copiii, spunând:  
 — Dimineaţa a venit, 
 Si copiii au sosit, 
 În cerc să ne adunăm, 
 Cu toţii să ne salutăm! 
 A-nceput o noua zi, 
 Buna dimineaţa,copii!  
Copiii raspund la salut : 

              — Bună dimineaţa salutăm ,  
                 Si voioşi ne aşezăm  
                 Intr-un cerc frumos si mare 
                 Să ascultăm copilul care  
                 Azi vrea să ne povestească 
                  Şi să ne uimească . 
                 Vremea să o studiem  
                Şi-n calendar să notăm  
               De e soare sau e ploaie,  
              Şi putem merge la plimbare. 
 

Salutul individual între copii se va realiza prin intermediul jocului ,,Din jumătăţi intregul” şi 
a vesurilor: ,,Haide trage deodată / O imagine taiată!” 

Fiecare copil va extrage dintr-un coşuleţ jumătatea unei imagini de primăvară, urmând să-şi 
găsească perechea pentru a se prezenta reciproc.     

 
Prezenţa se realizează în manieră interactivă. Copiii sunt solicitaţi,după ce au ajuns în clasă 

să meargă la panoul cu prezenţa unde au fotografiile ataşate pe fluturaşi şi fiecare îşi va deschide 
aripile fluturaşului, semn că este prezent. De asemenea sunt solicitaţi să stabilească si absenţii zilei. 

Atenţia copiilor este îndreptată catre Calendarul naturii, ocazie cu care vor veni la panou doi 
copii si vor prezenta schimbările care au loc în natură, în anotimpul de primăvară prin jocul de rol 
„Meteo”. 
 

Activitatea de grup se realizează cu ajutorul versurilor: 
  În fiecare dimineaţă 
  S-avem  gândul bun pe faţă (îşi trec palmele pe faţă) 
  Către soare să privim (ridică mâinile deasupra capului şi privesc în sus) 
  Iubire să dăruim (îşi strâng măinile la piept) 
  De gândul rău să ne ferim (alungă gândul rău cu mâinile) 
  S-adunăm doar bucurie (strâng mâinile spre piept) 
  Şi-n lume s-o răspândim (desfac mâinile în faţă) 
  Şi-atunci orişice copil 
  În fiecare dimineaţă 
  Are gândul bun pe faţă. (trec mâinile spre faţă) 
 

Noutatea zilei va fi adusă de „Iepuraşul Ţopailă” (copil costumat adecvat rolului pe care îl 
interpretează) aducând cu el materialele necesare desfaşurării activităţii . 
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Port o discuţie referitoare la motivul sosirii musafirului: 
–Iepuraş micuţ vioi   
Ce te-aduce pe la noi 
Intr-o zi de sărbătoare 
Poti raspunde la-ntrebare? 
– Am venit la voi copii 
Insă fără jucării. 
Ci cu coşuri pline toate , 
De surprize colorate 
Sunt aşa de supărat,  
Că mă-ncurc la numărat 
La casuţă să ajung  
E  un drum aşa de lung.!!! 
 
– Lasă nu fii supărat  
De copii eşti ajutat . 
 

Aflăm astfel că s-a rătăcit şi că trebuie să ajungă în curând la casuţă pentru că are multe 
surprize. Pentru a ajunge el trebuie să  treacă mai multe probe iar noi trebuie să-l ajutăm, deoarece 
el nu se descurcă. 

Prilej cu care se va intui materialul de lucru (harta ce ne ajută să descifrăm drumul catre 
casuţă). 

Iniţiez cu copiii o discuţie referitoare la preocupările pe care le au parinţii, bunicii acestora, în 
apropierea Sfintelor sărbatori de Paşti, moment realizat prin intermediul metodei Brainstorming. 

Deoarece motivarea copiilor faţă de activitate a fost reuşită, le-a generat o stare de aşteptare 
propun copiilor să desfăşurăm jocul didactic, „Să-l ajutam pe Ţopailă”. 

Copiii vor forma doua echipe, in funcţie de jetonul ales (iepuraşi gri si albi). 
 

După anunţarea titlului jocului şi a obiectivelor urmărite se vor explica sarcinile si 
regulile jocului pe înţelesul copiilor, se realizează jocul de probă dupa care se trece la executarea 
proriu-zisă a acestuia. 

Parcurgând toate probele existente pe hartă, copiii reuşesc să ajungă la casuţa iepuraşului pe 
care o descoperă in clasă şi în care găsesc alte surprize care au rolul de a crea un climat, o atmosferă 
favorabilă, menţinând interesul si curiozitatea copiilor pentru joc. 

 
Trecerea de la o etapă la alta se realizează prin intermediul versurilor: 

Ca să creşti copil voinic  
Faci gimnastică de mic. 

Etapă realizată prin intermediul melodiei OCARINA de Tudor Gheorghe. 
 
Folosind metoda „turul galeriei”, se prezintă centrele de interes, se intuiesc materialele si 

modul de lucru. 
 

La centrul Ştiintă se va realiza evaluarea activităţii matematice.  
 Să  unească cifrele in ordine crescătoare de la 1 la 10; 
 Să deseneze în coşuleţe tot atâtea ouă cât indică cifra; 
 Să coloreze cu galben primul,al şaptelea  şi ultimul puişor ; 
 Să numere elementele şi să rezolve operaţiile de adunare şi scădere cu o unitate. 
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La sectorul Bibliotecă vor avea ca sarcini de lucru 
  Să „citească” diverse imagini specifice Paştelui; 
 Să formuleze propoziţii pe baza imaginilor; 
 Să despartă în silabe cuvintele sugerate de imagini (iepuraş, oua, miel, pască, biserică) 
 Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de silabe. 

 
La sectorul Artă se va desfăşura si cea de -a doua activitate comună, si anume Activitate 

artistico plastică, în care vor decora oul, prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic (punctul, 
linia orizontală, linia franta, pata de culoare ). 

 
Activitatea desfăşurată pe parcursul întregii zile se va încheia prin jocul distractiv ,,Oul la 

concurs” si prin jocul „De-a visul”. 
Finalitatea zilei se realizează prin expoziţie cu lucrările copiilor din acea zi. 
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Evenimentul 
didactic 

 
Ob. 

 
Conţinut ştiinţific 

 
Strategii  didactice 

 
Evaluare 

Resurse 
procedurale 

Resurse materiale 

Moment 
organizatoric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
O1 
02 
03 
04 
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
O2 
 
 
3 
 
 
 
O4 
 
 
 
 

- asigurarea condiţiilor 
 pentru activitate: aerisirea 
sălii, pregătirea materialului 
didactic , amenajarea centrului 
tematic,aşezarea mobilierului. 

 
-instructajul 
verbal; 

 
- centrul tematic; 

 
- observare 
curentă; 

Captarea 
atenţiei 

 
Se realizează prin intermediul  
elementului ludic –personajul 
“   Iepuraşul Ţopailă “ 
 care ne roagă să-l ajutăm 
pentru  a ajunge la casuţa  sa,  
 cu ajutorul cunostinţelor 
noastre matematice. 

- conversatia; 
- expunerea; 

- surpriza 
 –Iepurasul 
Topaila  
 

-observarea 
comportamentului 
copiilor; 
-interesul pentru 
personajul 
surpriza; 

Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 
     Se anunţă titlul jocului  
“ Să-l ajutăm pe  Iepurasul 
Ţopailă “si a obiectivelor 
urmarite prin joc ,în termeni 
foarte clari ,precişi .      

- expunerea; 
- conversaţia ; 
- explicaţia; 

- surpriza; -observarea 
comportamentului 
si a interesului 
pentru mesajul 
transmis. 
 

 
Dirijarea 
învăţării şi 
obţinerea 
performanţelor 
 
 
 
 
 
Explicarea şi 
demonstrarea 
modului de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se explică copiilor regulile si 
modul de desfaşurare a jocului 

 
Copii se impart in doua echipe 
in funcţie de ecusonul din 
piept,iepurasi gri si iepurasi albi 
.Ei îl vor ajuta 
 pe “ Topailă” să ajungă la 
casuţă descifrând harta si 
rezolvând fiecare sarcină 
cerută , pe o piramidă .C u 
fiecare cerinţă rezolvată vor  
înainta pe hartă si 
vor aduna recompensele până 
când ajung la final , unde 
descoperă casuţa iepurasului. 
Aici se află alte surprize care 
fac trecerea către activitatea de 
pe centre. 
 
Toate momentele jocului încep 
si se termină la semnal . 
Fiecare probă va fi punctată pe 
panoul de evidenţă a 
rezultatelor . 
Caştigă echipa care are mai 
multe puncte . 
Se efectuează jocul de probă . 
Varianta I 
Prin intermediul versurilor 
,solicit copiii să numere  
crescator/descrescator in 
concentrul 1-10 
Iepuraşul ,ce păcat, 
S-a încurcat la numărat. 
Hai,ajută-l dacă ştii 
Şi -o surpriză vei primi. 
 
 

- expunerea 
- conversaţia 
 - exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
- explicaţia 
- demonstraţia 
- observaţia 
- exerciţiul 
-
problematizarea 
 
 
 
 
 
 
problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-siluete iepurasi 
  albi si gri 
 
 
 
-flip-chart; 
-harta 
-piramida 
-recompense, oua 
personalizate; 
-cosulete; 
-jetoane cu diferite 
imagini; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-jetoane cu cifre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Jetoane cu cifre; 
-diverse siluete,  
-flip-chart 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Aprecierea  
răspunsurilor 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Aprecierea 
raspunsurilor 
copiilor 
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Obţinerea 
performanţei si 
asigurarea 
conexiunii 
inverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varianta II 
 

“Scara numerelor este 
O minune de poveste: 
Treptele dacă le urci, 

Poţi la soare să ajungi. 
Te invit sa le cobori, 

Să nu fii cu capu-n nori.” 
Se descoperă şirul numeric 
crescător si descrescător fiind  
incorect realizat. 
Fiecare echipă  va  aşeza  
cifrele si mulţimile 
corespunzătoare şirului pe care 
îl au de rezolvat,verbalizând 
acţiunea. 
Varianta III 
 
Solicit copiilor să 
stabilească“vecinii” numerelor 
:unu, doi, trei,care sunt vecinii 
mei? 
 Copilul numit va aşeza    
jetonul cu cifra corespunzatoare 
la locul potrivit verbalizând 
acţiunea. 
    Se verifică numeralul ordinal 
, 
fiecare echipă având material 
didactic diferit. 
Se descoperă a treia treaptă a 
piramidei , sarcina copiilor fiind 
de a identifica al câtelea iepuraş  
are oul de culoare  
 
 
roşu, albastru , verde , pentru o 
echipă urmând ca echipa 
adversă să stabilească al câtelea 
coşuleţ cu puisori are fundiţă. 
COMPLICAREA JOCULUI 
Se prezintă pentru fiecare 
echipă câte două probleme 
ilustrate, pe care copiii trebuie 
să le rezolve. 
-vor rezolva operaţii de 
adunare, ajutaţi de suport 
intuitiv; 
-vor rezolva operaţii de 
scădere, cu ajutorul planşelor 
ilustrate; 
 
 
 
 
 
  Trecerea la etapa următoare  
se face printr-o tranziţie- 
gimnastica de inviorare pe 
melodia “Ocarina”de Tudor 
Gheorghe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercitiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- turul galeriei 
 
 
- explicaţia 
 
- demonstraţia 
 
 
 
 
 
 
 
- exerciţiul 
 
 

 
 
 
 
 
 
-piramida 
-harta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-planse cu 
probleme ilustrate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-carticica de Pasti 
carica 
 
 
 
 
 
 
Imagini despre 
Pasti 
Carioca 
Fise suport 

- Observarea 
 sistematică 
 a 
comportamentului 
 copiilor 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
raspunsurilor 
copiilor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 a 
comportamentul 
copiilor 
 
 



18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O6 
 
O7 
 
O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- copiii vor trece pe la 
sectoarele stabilite;  
Vor fi atenţi la intuirea 
materialului, explicarea 
modului de lucru si se vor aşeza 
unde doresc să lucreze. 
La sectorul Stiintă copiii vor 
avea de rezovat sarcinile 
primite in ,,Cărticica de 
Paşti’’. 
 
-Să  unească cifrele in ordine 
crescătoare de la 1 la 10; 
-Să deseneze in cosuleţe tot 
atâtea ouă cât indică cifra; 
-Să coloreze cu galben 
primul,al şaptelea  şi ultimul 
puişor ; 
-Să numere elementele şi să 
rezolve operaţiile de adunare şi 
scădere cu o unitate; 
   La sectorul Bibliotecă vor 
avea ca sarcini de lucru: 

Să ,,citeasca’’diverse 
imagini specifice Paştelui; 
Să formuleze propoziţii pe baza 
imaginilor; 
Să despartă în silabe cuvintele 
sugeratev de 
imagini(iepuraş,oua,miel,pască, 
biserică) 
Să încercuiască cifra 
corespunzătoare numărului de 
silabe . 
        
La sectorul Artă vor  decora 
oul,prin îmbinarea elementelor 
de limbaj plastic (punctul,linia 
orizontală,linia frântă ,pata de 
culoare ); 
Se vor respecta urmatoarele 
etape: 
-Prezentarea lucrării model; 
-Explicarea si demonstrarea 
modului de lucru; 
-Exerciţii pentru încălzirea 
articulaţiei mâinilor prin 
intermediul versurilor:  
Măinile pe masă să le aşezăm , 
Ploaia picură pic, pic, 
La pian cântăm un pic,  
Răsucim încheietura si dăm 
mingea dura, dura. 
 Mâinile le scuturăm  si-
mpreună să lucrăm. 
Voi supraveghea activitatea 
copiilor si voi oferi explicaţii 
suplimentare acolo unde este 
necesar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- explicaţia 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
- demonstraţia 
- exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- explicaţia 
- demonstraţia 
- exerciţiul 
 
 
 
 

Flipchart; 
 
-căsuţa iepuraşului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-fise de lucru;; 
-carioca; 
 
 
-imagini dePasti; 
-carioca; 
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Evaluarea 
activitatii  

 
 

Se realizează prin aprecieri 
generale şi 
individuale,evideţiind efortul 
copiilor.Fiecare copil se poate 
autoevalua prin raportare la 
rezultatele obţinute de colegii 
lui,participă la analizarea 
acţiunilor desfaşurate in 
sectoare si  poate exprima 
predicţii despre posibile 
activităţi viitoare . 

 
- turul galeriei 

  
Analiza lucrărilor 

Încheierea 
activităţii 

 Vom interpreta cântecul: 
”Iepuraşii” 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
Tradiții și obiceiuri de Paşti 

 
Institutor Nicoleta Lăcustă  

Grădinița „Licurici” – Galați 
 
Nivel II: Grupa mare 
Tema anuală de învăţare: Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim 
Tema proiectului: „Traditii si obiceiuri de Paşti” 
Categoria de activitate: Jocuri si activităţi liber-alese (etapa a IIIa) 
Tema: „Oul la concurs”, „De-a visul” 
Mijloc de realizare: joc distractiv, joc liniştitor 
Durata: 45 min. 
               
SCOPUL ACTIVITĂŢII 
Stimularea interesului pentru mişcare şi a calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective, in vederea 
aplicării deprinderilor însuşite. 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII 
Să execute corect săritura de pe loc pe ambele picioare, urmărind ordinea cifrelor; 
Să respecte regulile jocului; 
Să manifeste spirit de echipă; 
Să-si imagineze visul după textul audiat; 
Să deseneze visul imaginat; 
Să participe afectiv pe parcursul activităţii. 
 
STRATEGII DIDACTICE 
1. RESURSE PROCEDURALE  
Metode si procedee: explicaţia, demonstraţia, jocul, conversaţia exerciţul, tehnica viselor, 
brainstormingul. 
Forme de organizare: pe echipe, individual. 
2. RESURSE MATERIALE: coş cu ouă, fişe, carioca, diplome. 
 
BIBLIOGRAFIE  
Curriculum pentru invăţământul preşcolar (3-6/7 ani); 
Silvia Dima, Daniela Pâclea si Aurica Candrea – „Veniţi să ne jucăm copii!”, Antologie editata de 
Revista Invăţământului Preşcolar, 1995, Bucureşti 
Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulgea – „Metode interactive de grup”, Ed. 
Arves 
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ANEXE 
 
Descrierea jocurilor:  
 
OUL LA CONCURS 

Copiii sunt împarţiţi in două echipe, aşezate in formaţie de şir înapoia unui şotron. Fiecare 
echipă primeşte câte două coşuri, unul cu ouă iar celălat gol distribuite pe de o parte si cealaltă a 
terenului de joacă. La semnalul educatoarei primii din fiecare echipă pornesc cu oul in mană, sărind 
pe ambele picioare. La întoarcere revin  la echipele lor îi ating cu mâna pe umăr pe următorii care 
parcurg acelaşi traseu. 

Câştigă echipa care termină prima  si are cele mai multe ouă adunate in cel de-al doilea coş. 
 
TEHNICA VISULUI . 
Comunicarea sarcinii de lucru: 

Cum orice vis are loc în stare de somn, se anuntţă jocul „De-a visul” şi sarcina de lucru: „Ne 
prefacem că dormim. Stati cu ochii închişi, respiraţi usor, încercaţi să vă relaxati. Eu am să vă 
povestesc ce visăm. In timp ce eu povestesc, voi vă imaginaţi visul”. 

Se prezinta un text. 
Este timpul sa ne trezim. Deschidem ochii, întindem braţele, ne-am trezit! 
Activitatea individuala: 
Fiecare se aşează la măsută si pe o foaie de hârtie desenează cum şi-a imaginat visul. 
INCHEIEREA JOCULUI se realizează prin prezenterea rezultatelor. 
Pe un panou se aşează lucrăile şi se analizează urmarindu-se: 
- numarul de elemente 
- dimensiunea lor  
- pozitia spatiala. 

Copiii vor fi lăudati de Ţopăilă pentru respectarea regulilor jocului. 
Echipa câstigătoare va fi premiată. 

 
 
 

 
Iepuraşul 

 
Ieri când treceam prin oraş 
Am zărit un iepuraş. 
Mare, roşu, urechi lungi, 
Nu puteai să le ajungi. 
Şi avea o pălărie... 
Galbenă si fistichie,  
Puţin lăsată pe nas 
A... era un pic cam gras. 
 
În lăbuţe el ţinea 
Un coş, sau aşa ceva . 
L-am întrebat curios 
Ce căra în coş. 
 

– Vai, îmi zise el sfătos,  
Află, dar, că duc în coş  
Daruri pentru mulţi copii: 
Hăinuţe şi jucării, 
Ouă multe,colorate 
Jeleuri şi ciocolate 
Şi bomboane,  
Păpuşele,  
Acadele 
 
Şi-alte lucruri minunate 
De copii mult aşteptate . 
Sunt iepuraşul de Paşte 
Cine nu mă recunoaşte? 
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PROIECT INTEGRAT PE O ZI 
 

Educatoare Floarea Stan 
Şcoala Gimnazială „Dumitru Gafton”,  

Grădiniţa PP. „Prichindel” Gălăuţaş, Harghita. 
 
Grădiniţa PP. ,,Prichindel” 
Grupa:Mixtă 
Tema de studiu: Cine sunt/suntem? 
Tema proiectului: ,,Eu sunt unic” 
Subtema săptămânii: ,,Mă cunosc cel mai bine”-evaluarea proiectului tematic ,,Eu sunt unic” 
Subiectul zilei: ,,Acesta sunt eu” 
Tipul activităţii: verificarea, sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor 
Scopul zilei: 

Verificarea cunoştinţelor copiilor despre corpul omenesc (părţile componente, înfăţişare, 
simţuri, expresii ale feţei), a cunoştinţelor privind obiectele de uz personal, obiecte de îmbrăcăminte 
alimente, reguli de comportament. 

Valorificarea deprinderilor de lucru însuşite prin realizarea unor lucrări estetice şi funcţionale. 
 

SCENARIUL ZILEI 
 

 Întâlnirea de dimineaţă 
 Activităţi liber-alese 
 Pauza de masă 
 Activităţi pe domenii experienţiale 

(activitate integrată Domeniul Ştiinţă-Domeniul Estetic Creativ) 
 Activităţi de dezvoltare personală (jocuri şi activităţi recreative). 

                         
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

 
ADP (activităţi de dezvoltare personală): 

Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţî, întâlnirea 
de grup dintre educatoare şi copii prin intermediul unui cântecel şi apoi a salutului de dimineaţă. 
            Ca să fiu copil voinic, 
       Eu fac sport încă de mic, 
       Merg în pas alergător, 
       Iar apoi într-un picior, 
       Mă opresc, respir uşor, 
       Întind braţele să zbor, 
       Dar cel mai bine e  
       Să fac gimnastică 
       Un doi, un doi 
       Faceţi toţi la fel ca noi! 
       Asta-i doar un început, 
       Ia priviţi cât am crescut! 
SALUTUL EDUCATOAREI: 
       Bună dimineaţa pici! 

 Mă bucur să fiu aici 
 A-nceput o nouă zi 
 Bună-dimineaţa, dragi copii! 
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Copiii vor fi surprinşi de prezenţa în grupă a ,,ZÂNEI BUNE” care are o mulţime de surprize 
în coşuleţ. Ei sunt invitaţi de zână să se aşeze pe covor şi să se salute. Se va face prezenţa prin 
strigarea numelui copilului, copilul prezent îşi ia poza şi o pune pe panou la rubrica prezenţi.La 
sfârşit se vor aşeza pe panou şi pozele copiilor absenţi.Vom completa calendarul naturii, cu data, 
ziua, luna, anul, un copil va dărui anului încă o zi din luna respectivă semn că a mai trecut o zi din 
an. Se va discuta despre vremea de afară, despre cum ne-am îmbrăcat, cum trebuie să ne hrănim, 
cum trebuie să ne păstrăm sănătatea. 

Copiii răspund la următoarele întrebări: 
 Cum ne simţim astăzi? 
 De ce suntem vesei? 
 Este cineva trist? De ce? 
 Este cineva bolnav? 
 Care parte a corpului te doare? 

Noi suntem copii sănătoşi pentru că alergăm, ne jucăm în aer liber, facem gimnastică şi de 
aceea am crescut frumoşi şi sănătoşi. 

Astăzi ne vom juca jocul ,,ACESTA SUNT EU”, o vom ajuta pe zână să-şi cunoască părţile 
corpului, o vom învăţa poezioare despre toate lucrurile discutate în aceste trei săptămâni de proiect. 
Vom picta cei mai frumoşi copii, vom fi cele mai bune gospodine. 
 
 
RUTINA-MICUL DEJUN 
                     

PROIECT DE ACTIVITATE PENTRU SECTOARE 
 
GRUPA: Mixtă 
TEMA DE STUDIU: Cine sunt /suntem? 
SUBIECTUL ZILEI:,, Acesta sunt eu” 
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: ,,Activităţi liber-alese” 

1. Ştiinţă: ,,Minte sănătoasă în corp sănătos” 
                                ,,Cei şapte ani de acasă” 
                2. Construcţii: ,,Căsuţa mea” 
                3. Artă: lipire-,,Familia mea” 
                                      ,,Prosopelul” 
                                       ,,Batistuţa” 
FORMA DE ORGANIZARE: individuală 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Consolidarea, sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor referitoare la corpul uman, 
obiecte de uz personal, obiecte de îmbrăcăminte, alimente, familie, reguli de comportament. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
Ştiinţă:   -să înţeleagă expresia ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”; 
 -să vorbească liber despre programul zilnic al unui copil, despre igiena personală, 
despre petrecerea timpului liber; 
 -să recunoască modul de comportare în anumite situaţii; familie, grădiniţă, societate. 
Construcţii: -să construiască din leggo o căsuţă; 
 -să asigure ordine la masa de lucru; 
Artă:  -să lipească membrii familiei pe coala albă; 
                 -să mototolească hârtie şi să decoreze prosopul; 
                 -să rupă hârtie şi să decoreze batista. 
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SCENARIUL DIDACTIC 
 

ETAPELE 
ACTIVITĂŢII 

       CONŢINUTUL  
                    ŞTIINŢIFIC 

     METODE              
ŞI  PROCEDEE 

EVALUAREA 

 
1.Moment 
organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare 
bunei desfă.urări a activităţii. 
Se pregăteşte materialul necesar. 

  

 
 
 
 
2.Captarea atenţiei 
 

Sectoarele vor fi pregătite iar pe 
poezioara de mai jos copiii vor fi 
împărţiţi în trei grupe primind de 
la zână medalioane cu trei culori: 
Roşiorii, Gălbeneii şi Albăstreii. 
Zâna Bună a adus, 
Medalioane de vis 
Pentru fiecare copilaş, 
Mititel şi drăgălaş, 
Ia priviţi medalionul 
Şi alegeţi-vă sectorul, 
Iute-iute s-alergăm 
La sectoare să lucrăm. 
Copiii observă materialele de la 
fiecare sector, educatoarea citeşte 
de pe medalionul cu faţa 
zâmbitoare sarcina de lucru. 

 
 
 
 
 
Observaţia 
 
Conversaţia 

 
 
 
 
 
Comportamentul 
nonverbal şi 
verbal al 
copilului 

 
 
 
 
3.Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 

Ştiinţă: 
    Priviţi cu atenţie imaginile din 
cărţile primite şi încercaţi să le 
,,citiţi”. 
Artă: 
Alegeţi-vă din coşuleţe 
materialele necesare pentru a 
realiza: Tabloul cu familia, 
batistuţa sau prosopelul. 
Construcţii: 
Cu cuburile de pe masă construiţi 
o căsuţă dragă vouă. 

 
Explicaţia 
 
Demonstraţia 
 

          Asigurarea 
interesului 
copiilor pentru 
activităţile 
propuse. 

 
 
 
 
 
4.Desfăşurarea 
activităţii 
 
 
 
 
 
 
5.Încheierea 
activităţii 

După explicaţiile primite copiii 
încep să lucreze, aşteptând şi 
prezenţa educatoarei la fiecare 
sector pentru ajutor şi verbalizare. 
La bătaia mea din palme copiii 
vor schimba sectorul, reuşind să 
treacă pe la fiecare sector. 
Vom analiza lucrările realizate, 
vom face aprecieri individuale şi 
colective referitor la implicarea 
copiilor în activitate, a 
comportamentului acestora pe 
parcursul întregii activităţii. 

 
Conversaţia 
 
Exerciţiul 

 
Evaluarea 
individuală 
practică. 
 
 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
globală. 
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ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 ,,Aceştia suntem noi” 
 Primirea copiilor 
 Calendarul naturii, omul zilei, noutăţi 
 Mă pregătesc pentru activităţi-deprinderi specifice 
 Tranziţie-cântecele, poezii 
 Activitate gospodărească-,,De-a bucătarii” 

 
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 
ACTIVITATE INTEGRATĂ: 

 DOMENIUL ŞTIINŢĂ NIVEL I-II 
Joc didactic - ,,Acesta sunt eu” 

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 
Pictură: ,,Fetiţa şi băiatul” 

Nivel I: dactilopictură 
Nivel II: amprente cu mosorelul de aţă 

 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

 
                                NIVEL I                                NIVEL II 
  -să cunoască unele elemente componente ale lumii 
înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, 
fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, 
fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa 
dintre ele; 
-să aplice norme de comportare specifice sănătăţii 
şi protecţiei aerului şi naturii; 
-să obţină efecte plastice, forme spontane şi 
elaborate prin tehnici specifice picturii. 

-să cunoască unele elemente componente ale lumii 
înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia 
fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, 
fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa 
dintre ele; 
-să comunice impresii idei pe baza observărilor 
efectuate; 
-să aplice norme de comportare specifice asigurării 
sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii; 
-să obţină efecte plastice, forme spontane şi 
elaborate prin tehnici specifice picturii; 
-să interpreteze liber, creativ, lucrări plastice 
exprimând sentimente artistice. 

                               
                                      OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
 
                                NIVEL I                                  NIVEL II 
-să recunoască părţile componente ale corpului 
omenesc (cap, gât, mâini, picioare); 
-să identifice organele de simţ care ne ajută în 
perceperea lumii înconjurătoare (ochi, nas, limbă, 
urechi, piele); 
-să recunoască de pe panou obiectele de 
îmbrăcăminte, alimentele consumate la micul 
dejun, obiecte de uz personal; 
-să găsească imagini cu aspecte caracteristice fetiţei 
şi băiatului; 
-să distingă comportamente civilizate în situaţii 
sugerate de imagini; 
-să aplice pe conturul fetiţei şi băiatului culoarea cu 
degetul. 

-să recunoască părţile componente ale corpului 
omenesc (cap, gât, mâini, picioare); 
-să identifice organele de simţ care ne ajută în 
perceperea lumii înconjurătoare (ochi, nas, limbă, 
urechi, piele); 
-să recunoască stări sufleteşti ale omului şi expresii 
ale feţei pe care aceştia le determină (tristeţe, 
bucurie, mirare, teamă); 
-să găsească imagini cu aspecte caracteristice fetiţei 
şi băiatului; 
-să denumească asemănările dintre ei; 
-să distingă comportamenre civilizate în situaţii 
sugerate de imagini; 
-să aplice pe conturul fetiţei şi băiatului culoarea cu 
mosorelul de aţă; 
- să aprecieze liber lucrările personale şi ale 
colegilor. 



26

SARCINA DIDACTICĂ: 
 repartizarea jetoanelor pe panourile suport în funcţie de criteriul dat (părţi ale corpului 

pentru băiat/fată) şi verbalizarea sarcinii; 
 corelarea contextului dat de imagini/simboluri cu reperele date de  joc (simţuri, trăsături 

specifice, expresii ale feţei) şi verbalizarea sarcinii; 
 găseşte imagini cu aspecte caracteristice fetiţei şi băiatului; 
 respectă regulile de convieţuire socială manifestând un comportament civilizat în relaţii cu 

cei din jur. 
REGULILE JOCULUI: 

 ascultă cu atenţie sarcina formulată de către conducătorul grupului; 
 copiii răspund ridicând mâna; 
 execută sarcina primită, respectând integral cerinţele formulate de conducătorul jocului; 
 ajută la distribuirea materialului, îşi ajută colegii atunci când au nevoie. 

ELEMENTE DE JOC: 
 mânuirea materialului, aplauzele, aprecierea verbală a răspunsurilor, aşteptarea, stimulente. 

STRATEGII DIDACTICE: 
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, descrierea, Diagrama 

Venn, Piramida, Trierea aserţiunilor, Turul galeriei. 
 MATERIAL DIDACTIC: planşe suport pentru fetiţă şi băiat, planşe cu variante de 

portrete, jetoane cu diferite acţiuni care fac trimitere către simţuri, jetoane cu 
chipuri/expresii şi motivul declanşării acestora, medalioane, imagini pentru completarea: 
diagramei, piramidei, trierea aserţiunilor, acuarele, mosorele de aţă,siluete de fete şi băieţi, 
cărţile ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”, ,,Cei şapte ani de acasă”. 
                             
                                    SCENARIUL DIDACTIC 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

EVALUARE 

   
   1.Moment                   
organizatoric 

Asigurarea condiţiilor pentru activitate, 
aerisirea sălii, pregătirea materialului 
didactic, aranjarea mobilierului. 

  

 
 
2.Captarea   atenţiei 

Copiii vor intra de la baie pe 
cântecelul:,,Eu sunt numai un copilaş”. 
Zâna Bună prezentă în grupă le 
prezintă toate surprizele aduse: imagini 
despre corpul uman, jetoane despre 
igienă, îmbrăcăminte, alimentaţie, 
plicuri cu imagini, ghicitori. Zâna bună 
le spune copiilor că i-a fost dor de ei şi 
doreşte să-şi petreacă o zi împreună cu 
ei. 

 
 
 
Conversaţia 
 
Observaţia 

 
 
Copiii manifestă 
interes pentru 
musafirul prezent 
în mijlocul lor. 

3.Anunţarea 
temei  
 
 
      şi enunţarea  
        obiectivelor           

Zâna bună a adus o scrisorică şi am să 
v-o citesc: 
     ,,Dragă copilaş” 
,,Te-ai gândit vreodată că tu poţi fi 
unic? Că nu s-a născut nimeni mai 
frumos, mai deştept, mai sănătos decât 
tine. Învaţă să te bucuri de jucăriile pe 
care le ai, să te bucuri de zâmbetul 
părinţilor şi al celor dragi.” 
       Cu drag, 
               Zâna Bună, 
Astăzi, copii, ne vom juca jocul 
,,Acesta sunt eu”. Zâna doreşte să 
înveţe de la noi care sunt părţile 

 
 
 
 
Expunerea 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
Explicaţia 

 
 
 
 
    Ascultă  cu 
atenţie tema şi  
sunt  bucuroşi de 
prezenţa Zânei 



27

corpului, ce obiecte de îmbrăcăminte 
cunoaştem, care sunt obiectele de uz 
personal, cât de sănătos mâncăm, cât de 
frumos pictăm.   

 
   
 4.Dirijarea învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
a)explicarea jocului 
 
 
 
b)desfăşurarea 
jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Complicarea 
jocului 
 
 

Pentru ca Zâna Bună să se bucure de 
noi şi să plece cu multe noutăţi o să 
începem jocul cu sortarea jetoanelor 
pentru completarea corpului 
uman.După aceea pe rând o să 
descoperim alte surprize aduse de 
musafirul nostru. 
Proba I: 
   Fetele sortează jetoane roz pentru 
planşa cu corpul uman al fetei. 
  Băieţii sortează jetoanele albastre 
pentru planşa cu corpul uman al 
băiatului. 
După această sarcină se recită poezia 
,,Învăţ despre mine”. 
Proba II: 
În continuare voi prezenta copiilor 
portrete de fete şi băieţi, demonstrând 
faptul suntem diferiţi, că suntem unici  
dar avem şi lucruri asemănătoare. 
Se prezintă jetoane cu diferite acţiuni 
care fac trimitere către simţuri: văz, 
auz, pipăit,miros, gust. 
Se recită poezia ,,Simţurile” de 
G.Berbeceanu. 
Se prezintă jetoane cu chipuri, expresii 
de teamă, tristeţe, bucurie iar copiii vor 
ataşa lângă aceea imagine medalionul 
care corespunde stării respective. 
Se intonează cânteccul ,,Dacă vesel se 
trăieşte”. 
Proba III: 
Zâna a adus un plic şi le cere copiilor 
să completeze diagrama venn. 
În partea dreaptă copiii vor aşeza 
imagini cu obiecte caracteristici fetelor 
(cercei, codiţe, ruj, păpuşi, fustiţe, 
pantofi cu toc etc.), în partea stângă 
vom aşeza obiecte specifice 
băieţilor(maşinuţe, păr scurt, cămaşă cu 
cravată, pantaloni, motociclete,etc.), 
mijlocol diagramei va cuprinde obiecte 
specifice şi fetelor şi băieţilor (familia, 
alimente, teatru, şcoala etc.). 
Ca moment recreativ se cântă 
cântecelul ,,10 Degeţele”. 
Se poartă o scurtă discuţie despre 
îmbrăcăminte, alimentaţie, obiecte de 
uz personal, citindu-se planşele expuse. 
Proba IV 
Se deschide plicul în care se descoperă 
întrbările şi imaginile pentru 
completarea piramidei: 

 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
 
 
Demonstraţia 
 
Jocul 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
Problematizarea 
 
 
 
Observarea 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
Demonstraţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama Venn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rezolvă corect 
sarcinile date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participă la 
activitate atât în 
calitate de 
vorbitor cât şi de 
auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
globală 
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1.Cine eşti tu? 
      (copilul) 
2.Caută două persoane dragi ţie. 
     (mama, tata). 
3.Descoperă alimentele care le 
consumăm la micul dejun (ou, pâine, 
lapte). 
4.Găseşte patru obiecte de uz personal 
(săpun, prosop, pastă de dinţi şi 
periuţa). 

 
 
 
 
 
 
Piramida 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Globală 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Încheierea  
 
jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranziţie 

Se va încheia prima parte a activităţii 
integrate cu dorinţa zânei de a se 
convinge că toate jocurile desfăşurate 
până acum au învăţat cum trebuie să se 
comporte în diferite situaţii. 
Pe o planşă cu Aşa da! Aşa nu!, copiii 
vor lipi buline roşii pentru Aşa da! şi 
buline negre pentru Aşa nu! 
,,Ceata lui piţigoi”. 

 
 
 
 
 
 
Trierea aserţiunilor 
Conversaţia 

 
 
 
 
 
 
Sumativă 

 
 
 
 
 
6.Asigurarea 
retenţiei şi a 
feedback-ului 

Copiii se aşează la măsuţe şi realizează 
lucrările de pictură. 
Nivel I: 
-dactilopictură 
,,Fetiţa şi băiatul” 
Se prezintă etapele de lucru: 
(nivel I) 
I.Fetiţa şi băiatul siluiete 
II. Faţa o să fie pictată de educatoare 
III. Pictează restul corpului cu culorile 
dorite. 
Nivel II: 
I.Siluete de fetiţe şi băieţi. 
II.Copiii vor picta tot corpul şi faţa cu 
culorile dorite. 
 

 
Explicaţia 
 
Demonstraţia 
 
Explicaţia 
 
Munca individuală 

 
 
 
 
Observarea 
sistematizată 

7.Obţinerea 
performanţelor 
 
 
 
 
8.Evaluare 

Cu lucrările copiilor vom realiza 
tabloul ,,Aceştia suntem noi”. 
Grupurile de copii vor trece pe la aceste 
exponate şi vor face aprecieri asupra 
mmodului cum s-au realizat lucrările. 
Aprecieri individuale şi pe grupuri 
asupra modului cum au participat copiii 
la  activitate. 

 
Turul Galeriei 
 
 
 
 
Convorbire 

 
Analiza lucrărilor 
Evaluare orală 
 
Evaluare 
individuală 
globală 
Stimularea 
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JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE 
 
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: Activitate gospodărească ,,De-a bucătarii”. 
FORMA DE REALIZARE: 
                         -activitate cu întreaga grupă 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
                         -să lipească biscuiţii cu dulceaţă; 
                         -să ducă la bun sfârşit lucrul început; 
                         -să dovedească faptul că sunt bucătari iscusiţi. 
STRATEGII DIDACTICE: 
                        -biscuiţi, dulceaţă, şorţuleţe, linguriţe 
METODE ŞI PROCEDEE: 
                       -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
      Astăzi copii o să-i dovedim Zânei Bune că suntem cei mai buni bucătari, vom lipi cu dulceaţă 
biscuiţii şi ne vom ospăta împreună.Vom lua şorţuleţele, boneţele şi vom începe treaba. 
     După terminarea muncii în bucătărie vom intra în sala de grupă şi vom analiza activitatea 
desfăşurată pe parcursul întregii zile. 
      Pentru întreaga activitate desfăşurată copiii vor primi medalioane cu feţe vesele de la Zâna Bună 
care pleacă foarte mulţumită de la noi. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. S. Breben; E. Gongea; M. Fulga; G. Ruiu, ,,Metode interactive de grup”-Ghid metodic, Editura 
Arves, Piteşti, 2002. 
     *** Noul curriculum preşcolar 2008. 
     ***Revista Învăţământului Preşcolar Nr.3-4, 2009. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 
„CĂLĂTORIE ÎN ŢARA MESERIILOR” 

 
 

Educatoare Adina Gavril  
Grădinița cu P.P. nr. 19 „Micuța Picasso” Vaslui 

 
Nivelul: II (grupa mare) 
Tema de studiu: „Cum planificăm/organizăm o activitate?” 
Subtema: „Meserii” 
Tema zilei: „Călătorie în ţara meseriilor” 
Forma de realizare: Activitate integrată (ALA +ADE) 
Forma de organizare: pe grupe, frontală 
 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

1. Domeniul LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
Educarea limbajului: „Călătorie în ţara meseriilor”- convorbire 

2. Domeniul ESTETIC ŞI CREATIV 
Educaţie muzicală: a) Cântec: „Sunt atâtea meserii” 
                                 b) Joc ritmic: „Mergi cum cânt” 

 
Scopul activităţii:  

 cunoaşterea specificului unor profesiuni şi a unor materiale şi unelte folosite în desfăşurarea 
acestora; a rezultatelor obţinute; 

 sensibilizarea copiilor  în a-şi alege o meserie şi a motiva alegerea, de a respecta munca 
fiecărui cetăţean; 

Obiective operaţionale: 
a) Cognitiv-informaţionale: 

- Să identifice şi să denumească meserii şi ustensile, unelte necesare pentru practicarea 
acestora; 

- Să realizeze sarcini de lucru în echipă 
- Să descrie modul de lucru şi etapele parcurse în realizarea temelor. 

b) Psihomotorii: 
- Să mânuiască corect şi lejer materiale şi instrumente de lucru; 

c) Afectiv-atitudinal: 
- Să participe activ la activităţile de grup; 
- Să coopereze şi să colaboreze pentru îndeplinirea sarcinilor. 

Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, brainstormingul, tehnica  
 blazonului, călătoria misterioasă. 

 
SCENARIUL ZILEI 

 
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă prin intermediul salutului, completarea 

calendarului de către meteorologul zilei şi corespondenţii care transmit starea vremii din diferite 
localităţi. În sala de grupă am pregătit materiale pentru patru meserii (grădinar, brutar, doctor, 
ceferist): îmbrăcăminte specifică şi uneltele necesare, materiale utile derulării activităţilor. Noutatea 
zilei  va fi anunţată de mine , copiii fiind înştiinţaţi că astăzi vom pleca într-o călătorie misterioasă. 
În mod secret fiecare echipă ce se va constitui îşi alege un loc în sala de grupă, pe care îl va amenaja 
(cu materialele puse la dispoziţie), se va documenta despre tema pusă în dezbatere şi va face la final 
o prezentare a locului ales şi amenajat chiar de ei, vizitatorilor care vor veni să-i viziteze. Se va 
lucra în trei echipe. 
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JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE  
Artă:  activitate practică: „Flori”-confecţie 
                                          „Vaza”-confecţie 
 Obiective operaţionale: 

 să selecteze materialele necesare pentru confecţionarea florilor şi a vazelor; 
 să plieze, să asambleze şi să lipească corect  părţile componente în vederea realizării 

florilor şi a vezelor; 
 să exprime utilizând limbajul plastic, sentimente faţă de gingăşia florilor. 

Material didactic: hârtie glasată şi creponată, paie pentru suc, păhărele, sticluţe de diferite 
forme, lipici. 

 Construcţii: „Gara”; „Şină de cale ferată” 
             Obiective operaţionale: 

 să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie; 
 să realizeze corect etapele de proiectare a construcţiei; 
 să cunoască utilitatea construcţiei realizate. 
Material didactic: combino, micul arhitect, beţişoare, „proiectul” 

Joc de rol: „De-a doctoriţa” 
             Obiective operaţionale: 

 să desfăşoare jocul de rol pornind de la cunoştinţele însuşite despre profesia de doctor; 
 să utilizeze corect ustensilele doctorului  în scopul diagnosticării şi tratării bolnavului; 
 să se transpună în rolul de doctor şi să utilizeze vorbirea dialogată. 
Material didactic: trusă medicală, seringi, foi pentru reţete, „medicamente”. 

 
Evenimentul      
    didactic 

               Conţinutul ştiinţific Strategii  
didactice 

  Evaluare 

Momentul 
organizatoric 

Voi pregăti cele trei colective distincte şi 
materialele didactice necesare. 

 Observarea 
comport. 
iniţial:interesul 

Captarea 
atentiei 

Se realizeaza prin pregătirea pentru 
călătorie : 
-Dacă toţi v-aţi îmbrăcat 
Şi bagajul aţi luat, 
Îndată noi vom porni 
Comori vom descoperi! 
Oare unde vom pleca 
Şi ce lucruri vom afla? 
Copiii vor presupune ce surprize vor 
descoperi în călătorie. 

Problematizarea 
 

Chestionare orala 
Aprecieri verbale 

Anunţarea 
temei 

Voi anunţa pregătirea pentru a porni în 
călătoria misterioasă: 
-Aşa cum am mai spus, după ce veţi 
termina lucrul, vom porni în călătoria 
misterioasă care va fi plină de surprize. 
Se vor face pregătirile pentru plecarea în 
călătorie. 

Explicaţia 
 

Observarea 
capacitîţii de 
atenţie 
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Prezentarea 
continutului si 
dirijarea 
invatarii 

Toţi copiii vor urca în „autobuz” iar ghid 
va fi ales un copil din echipa înspre a cărui 
colectiv ne vom îndrepta. 
Acesta va dirija traseul utilizând poziţii 
spaţiale: înainte, la dreapta, la stânga...etc., 
până vom ajunge la destinaţie. 
I.”La florărie” 
Ghidul care ne va duce la această destinaţie 
va fi unul din echipa care a lucrat aici. Toţi 
copiii care au pregătit acest colectiv, vor 
prezenta la sosirea noastră „Florăria cu 
florăresele ei” 
După ce se salută, se va purta un dialog 
între vizitatori şi florărese: 
-Am ajuns la florărie 
Unde sunt flori colorate 
Şi foarte, foarte parfumate”! 

- Cine vinde flori? 
- Cum facem un buchet floral? 
- Unde cresc florile? 
- Cine îngrijeşte florile? 

Ghicitoare:  
Parfumate, colorate, 
În buchete aşezate, 
Eu pe toate le iubesc 
Şi cadou le dăruiesc?” (florile) 
Un copil: 
-„Înainte de plecare 
Am să dau câte o floare! 
Copiii primesc câte o floare confecţionată 
de echipa florăreselor, apoi se pleacă mai 
departe în ”călătorie” 
Joc: „Mergi cum cânt” 
II. „La doctor” 
Educatoarea: 
-„Vai... cred că am răcit... 
Vorbesc gros şi răguşit 
Şi mă doare capul tare... 
Simt în corp o fierbinţeală!” 
Copiii vor fi puşi în situaţia de a găsii 
soluţii  urmărind astfel orientarea lor înspre 
–doctor. 
Ajunşi la doctor se va realiza jocul de rol: 
„De-a doctoriţa” 
Prezentarea doctoriţei se va face prin 
recitarea poeziei cu acelaşi titlu de către 
fetiţa ce o vom găsi la cabinetul medical. 
Aici se va face consultaţia, se vor da 
îngrijiri şi „medicamente” şi după ce vom 
mulţumi, vom pleca mai departe. 
Cântec: „Sunt atâtea meserii” 
 

Explicaţia 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
problematizarea 
 
 
 
 
povestirea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observaţia 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea orală şi 
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea orală ţi 
practică 
 
 
 
Evaluarea orală şi 
practică 
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III. „La gară” 
-Vai...şoferu-i supărat  
Că autobusul s-a stricat! 
Ce să facem,cum plecăm? 
Fiindcă altfel înnoptăm!?” 
Se cer soluţii pentru a rezolva situaţia 
ivită.Copiii gândesc şi fac propuneri. 
-Uite, eu văd bunăoară 
O clădire... Nu e gară? 
Ne vom îndrepta spre construcţia realizată 
de copiii care au lucrat în acest colectiv. 
Se analizează, apoi observând şinele de 
tren, problema s-a rezolvat: ne vom 
întoarce cu trenul. 
Pe fondul muzical: „Trenuleţul vesel”, ne 
vom urca în tren, un copil va fi mecanicul 
de locomotivă şi trenul va porni spre casă. 
Şi pentru că  drumul spre casă e destul de 
lung, vom cânta despre tot ce-am 
învăţat.(repetarea cântecelor) 

 
problematizarea 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
brainstormingul 
 
 
Expunerea 
narativă 
 
exerciţiul 

 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 
 
 
Evaluarea orală şi 
practică 
 
 
 
Aprecieri verbale 
 
 
Observarea 
capacităţii de 
gândire şi 
imaginaţie 

Realizarea 
feedback-ului 

Voi realiza cu copiii blazonul pentru flori, 
folosind tehnica blazonului. 

 
 

.BLAZONUL – FLORI. 

Explicaţia 
demonstraţia 
 
 
exerciţiul 

Observarea 
capacităţii de 
atenţie voluntară 

Evaluarea si 
incheierea 
activitatii 
           

Se fac aprecieri asupra muncii fiecărui 
copil în cadrul echipelor în care au lucrat şi 
voi acorda diplome pentru toţi copiii, cu 
meseriile pe care le-au practicat: 
 

- doctor 
- florăreasă 
- mecanic de tren. 

 
conversaţia 

 
Observarea 
comportamentului 
 
 
Aprecieri verbale 

 
 

             
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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34

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR MATEMATICE ÎN DEZVOLTAREA 
GÂNDIRII PREŞCOLARILOR 

 
 

Educatoare Gelia Vezelovici 
Grădiniţa „Dumbrava Minunată” Nr. 14 Zalău 

 
 

Prin activitatile matematice copilul este pus in situatia de a deveni constient de propria 
gandire, de a sti ,,ce face” si ,,pentru ce face”, de a se exprima intr-un limbaj corect si precis. Astfel, 
inainte de a cunoaste numerele naturale, copilul trebuie sa stabileasca contacte nemijlocite cu 
multimile de obiecte, sa le descopere proprietatile caracteristice, sa stabileasca relatii intre ele si sa 
efectueze diverse operatii din care sa rezulte noi multimi cu noi proprietati. 

Orice actiune obiectuala trebuie sa fie insotita de explicatii verbale asupra modului de 
parcurgere a etapelor pana la rezultat, acestea avand rol de fixare. Orice noua achizitie trebuie sa se 
bazeze pe reactualizarea cunostintelor. Activitatile matematice au un rol deosebit in dezvoltarea 
intelectuala a copilului, in dezvoltarea gandirii logice, adica a unei gandiri consecvente, clare si 
precise. 

Activitatile matematice desfasurate cu grupele de prescolari au ca baze urmatoarele 
competente psihopedagogice si metodice: 

 Dezvoltarea senzatiilor si perceptiilor prin actiuni directe cu obiectele 
 Recunoasterea si denumirea insusirilor: forma, culoare, marime si pozitie spatiala 
 Formarea deprinderilor de triere, seriere,clasificare dupa insusiri comune 
 Formarea deprinderilor de apreciere globala prin punerea in perechi 
 Formarea deprinderilor de a ordona obiectele dupa: marime, grosime, lungime si latime 
 Formarea limbajului si a reprezentarilor matematice  
In cadrul activitatlor matematice gasim un bun prilej pentru a forma la copii deprinderi 

folositoare: punctualitate, exactitate, autoverificare, justificare si motivare. O modalitate foarte 
eficienta este cea a invatarii prin joc. Incorporat in activitatea didactica, jocul imprima acesteia un 
caracter mai viu si mai atragator, aduce varietate si o stare de buna dispozitie, de veselie, de 
destindere, ceea ce previne aparitia monotoniei, a plictiselii, a oboselii.  

Jocul fortifica energiile intelectuale si fizice ale prescolarilor, generand o motivatie secundara, 
dar stimulatoare. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care se consolideaza, 
precizeaza, sau chiar verifica unele cunostinte ale copiilor, le imbogateste sfera de cunostinte, pune 
in valoare si antreneaza capacitatile creatoare ale acestora. 

Eficienta jocului didactic depinde, de cele mai multe ori, de felul in care se asigura o 
concordanta intre tema jocului si materialul didactic existent, de felul in care se foloseaste cuvantul 
ca mijloc de indrumare a copiilor prin intrebari, indicatii, aprecieri. 

Trecerea la activitatea de invatare nu trebuie sa se faca brusc. Din aceasta cauza si la clasa I, 
se recomanda ca unele activitati instructive sa se desfasoare sub forma de joc sau sa fie introduse 
jocuri didactice. 

Jocul didactic poate fi introdus in orice moment al lectiei in care se observa o stare de 
oboseala a elevilor si cand atentia acestora nu mai poate fi captata prin alte mijloace didactice. De 
asemenea, pot fi organizate lectii-joc, in care jocul sa domine, urmarind fixarea, consolidarea si 
sistematizarea cunostintelor.  

Pornind de la ideea ca orice exercitiu sau problema poate deveni joc daca sunt precizate 
sarcinile de lucru si scopul urmarit, vom crea o atmosfera deconectanta si vom trezi  interesul 
copiilor, spiritul de concurenta si de echipa. Pentru ca activitatile sa fie mai placute si cunostintele 
sa fie insusite mai usor putem utiliza  jocurile sub forma unor ghicitori sau poezioare-numaratori, 
deoarece cu o nota de umor ele descriu chipul cifrelor.  
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Procesul scrierii sirului numerelor pana la 10 se face progresiv. Dupa insusirea numerelor  
0 – 5 se pot practica jocurile „Ce numere au fugit?” sau ,,Numara corect”, prin care urmarim 
deprinderea copiilor cu ordinea crescatoare sau descrescatoare a numerelor. 

Compunerea de probleme este o alta modalitate de a dezvolta gandirea independenta a 
copiilor, flexibilitatea si nu in ultimul rand pasiunea pentru matematica, stimulandu-le dorinta si 
curiozitatea de a descoperi si alte cai de rezolvare. 

Cooperarea/colaborarea in planul interactiunii copil-copil, copil-copii, determina cresterea 
increderii in fortele proprii, formarea unei atitudini pozitive fata de munca, diminuand anxietatea si 
favorizand succesul scolar. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
,,Parfum de primăvară” 

 
    Prof. înv. primar Laureta Speranţa Banea  

Grădiniţa cu P.P. nr. 4 Măcin, Jud. Tulcea 
 

 
TEMA ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 
Elemente componente ale activităţii integrate 
 
1.Activităţi de dezvoltare personală (ADP) 
Rutine: ,,Ţi-l prezint pe prietenul (colegul) meu” – deprinderea de 

a intra în relaţie cu ceilalţi. 
              ,,Micii ecologişti” – deprinderea de a îndeplini unele 

sarcini la Colţul verde al naturii, 
               amenajat în sala de grupă. 
Întâlnirea de dimineaţă 
Tema zilei: ,,Parfum de primăvară” 
(Salutul, prezenţa, calendarul zilei, activitate de grup) 
Obiective operaţionale: 
O1 – să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei; 
O2 – să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, poziţia în 

succesiunea zilelor săptămânii; 
Obiectiv socio-afectiv: 
- colaborarea cu cei din jur în vederea realizărilor activităţilor de grup. 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia. 
Mijloace şi materiale didactice: Calendarul naturii, marionetă ,,Regina Albinelor” 
Tranziţii 
,,Bucheţele” – joc de mişcare şi grupare la semnal 
 
2.Jocuri şi activităţi alese (ALA 1) 
 
Ştiinţă: Joc intelectual ,,Sortăm seminţe de flori” 
Obiective operaţionale: 
O3 - să observe şi să separe seminţele de flori, dintr-un amestec de materiale mărunte; 
O4 - să interacţioneze cu partenerii de joc; 
O5 - să colaboreze şi coopereze cu partenerii de grup, pentru finalizarea cu succes a sarcinii primite. 
Strategii didactice: 
    Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca în grup. 
    Mijloace şi materiale didactice: boluri, seminţe de flori, boabe fasole, paste făinoase, biluţe    
din porţelan. 
 
Construcţii: ,,Sera cu răsaduri de flori” 
 Obiective operaţionale: 
O6 - să asambleze beţişoare şi alte materiale, pentru a realiza sera de flori; 
O7 - să participe activ la activitate, venind cu idei şi propuneri; 
O8 - să respecte ideile şi propunerile membrilor grupului; 
O9 - să găsească utilitate produselor realizate. 
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Strategii didactice: 
    Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, munca în 

grup. 
    Mijloace de învăţare: beţişoare colorate, lipici cu aplicator, panglici carton, fire de sârmă, folii 

din material plastic, suport din lemn cu pământ, tăviţe, şerveţele. 
  
Artă - ,,Din grădina primăverii” 
O10 – să decupeze pe contur flori de diferite culori; 
O11 – să aplice floarea pe beţişor. 
Strategii didactice : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 
Metode şi procedee : carton colorat, foarfece, beţişoare  verzi, aracet. 
 
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 
DŞ ,,La florărie” (Activitate matematică – exerciţiu cu material distributiv) 
DOS ,,Primăvara în grădina mea” (Activitate practică / Machetă) 
 
 
Obiective de referinţă  pe domenii experienţiale: 
Domeniul ştiinţă: 
- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la 

recunoaşterea, denumirea florilor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe 
baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe 
simultan; 

- să numere de la 1 la 7 recunoscând grupele cu 1-7 flori şi cifrele corespunzătoare. 
Domeniul om şi societate: 
- să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de 

securitate personală; 
- să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale; 
- să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei lucrări practice. 
Obiective operaţionale pe domenii experienţiale:                            
Domeniul ştiinţă: 
O12 – să grupeze florile după culoare; 
O13 – să numere în limitele 1 – 7; 
O14 – să raporteze numărul la cantitate şi invers; 
O15 – să precizeze locul fiecărui obiect în şirul numerelor naturale folosind numeralul ordinal ; 
O16 – să recunoască vecinii numerelor 1-6. 
Domeniul om şi societate 
O17 – să realizeze lucrarea practică valorificând deprinderile de lucru formate, pe baza materialului 

didactic şi a explicaţiei educatoarei; 
O18 – să aplice tehnicile cunoscute (decupare, lipire, asamblare) respectând ordinea etapelor de 

lucru. 
Strategii didactice pe domenii experienţiale: 
 Metode şi procedee: brainstormingul, munca în perechi, problematizarea, jocul, exerciţiul, 

explicaţia, conversaţia, turul galeriei. 
 Mijloace de învăţare: flori de primavară, vaze colorate, panglici, coşuleţe, şorţuleţe, staniol,  

pensule subţiri şi groase, pânză, planşete, hârtie A4, burete, acuarele, căpăcele, şerveţele, tablou 
model. 

 
4.Jocuri şi activităţi alese (ALA 2) 
Euritmie - ,,Primăvara” (din suita ,,Anotimpurile”) de Antonio Vivaldi 
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Evenimentul 
didactic 

Ob. Conţinut Strategii 
didactice 

Evaluare 
(instr. si ind.) 

1. Moment 
organizatoric 

  Crearea condiţiilor necesare 
bunei desfăşurări a activităţii. 

  

2. Captarea 
   atenţiei 

O1 
O2 

 Întâlnirea de dimineaţă 
Salutul, prezenţa, Calendarul 
zilei. 
Se prezintă marioneta – 
surpriză. Regina Albinelor 
apare pe melodia ,,Zum-zum 
albiniţa mea” şi are lipite pe 
aripi plicuri cu sarcinile pe care 
trebuie să le rezolve copiii. 
  Tranziţie: ,,Bucheţele” / joc de 
mişcare şi grupare la semnal. 

 
Surpriza 

(Marioneta) 
 

Explicaţia 
(Vaze, flori, 

scrisori) 

 
Stimularea 

interesului pentru 
activitate. 

 
Copiii identifică 

simbolurile 
adecvate 

caracteristicilor 
zilei. 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

    Educatoarea precizează 
sarcinile fiecărei arii de 
stimulare, va aminti că acum 
putem număra florile pentru a le 
oferi albinelor harnice, iar 
pentru a înfrumuseţa clasa, 
copiii pot realiza chiar ei în 
clasă, un colţ de grădină 
înmiresmată . 

 
Explicaţia 

 
Observarea 

comportamentului 
copiilor. 

4. Dirijarea  
învăţării 

O3 
 
O4 
 
O5 
 
 
O6 
O7 
O8 
 
 
 
 
 
O10 
O11 

  Ştiinţă  
,,Sortăm seminţe de flori” 
 manipulare material mărunt – 

boabe de fasole, paste 
făinoase, biluţe de porţelan, 
seminţele de flori 

 Construcţii 
,,Sera cu răsaduri de flori” 
-asamblare 
Artă 
,,Din grădina primăverii” 
Confecţionare flori, acest centru 
rămâne deschis pe parcursul 
întregii activităţi, lucrările 
realizate vor fi folosite la 
activitatea matematică, dar şi la 
realizarea machetei. 
 

 
 
 

Exerciţiul 
 

Conversaţia 
 

Demonstraţia 
 

(Beţişoare, 
foarfece, lipici, 
seminţe, boabe 
de fasole, paste 
făinoase, etc) 

 
Colaborează şi 
cooperează cu 

partenerii de grup, 
pentru finalizarea 

cu succes a 
sarcinii prrimite. 

 
Aplică material 
mărunt, îmbină 

armonios culorile 
şi materialele 

pentru realizarea 
temei propuse. 
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  La fiecare centru se prezintă 
materialele şi modul în care se 
va lucra cu aceste materiale, se 
sugerează copiilor că pot alege 
centrul prin rotaţie. 

5. Obţinerea 
performanţei 

 
O12 
 
O13 
 
O14 
 
 
 
 
 
 
 
O15 
 
 
 
 
 
 
O16 

  Vom juca jocul ,,Numără florile 
corect”. Pentru ca albina să 
lucreze mai uşor, va trebui să 
numărăm vazele şi să aşezăm 
florile în vaze. După rezolvarea 
acestei sarcini vom realiza o 
grădină cu flori. 
  Un copil va fi invitat să extragă 
un plic, ce conţine sarcina ce 
urmează a fi rezolvată. 
1. Grupează florile după 

culoare şi aşază cifra 
corespunzătoare. 

2. Aşază în a V-a vază 5 flori 
galbene (numeralul ordinal) 

3. Se ridică în picioare şi bat 
din palme de tot atâtea ori 
acei copii care au pe ecuson 
tot atâtea flori cât arată cifra 
de pe cub. 

4. Înconjoară vecinii cifrei 
scrise în pătrat. 

 
 

Explicaţia 
 
 

Exerciţiul 

 
 

Aprecierea 
rezolvării corecte a 

sarcinilor date. 
 
 

(manifestă interes 
pentru cunoaşterea 

lumii 
înconjurătoare) 

6. Asigurarea 
feed-back-
ului 

    Se grupează copiii în 5 
subgrupe după numărul de flori 
de pe ecusoane. Se intuieşte 
materialul de pe mese şi se 
precizează că acele flori 
confecţionate la centrul Artă  şi 
folosite la Activitatea 
matematică , vor forma acum o 
frumoasă grădină. 
  În timp ce copiii execută 
lucrarea colectivă, educatoarea 
trece pe la fiecare grupă pentru 
a-i îndruma, stimulându-le 
încrederea în forţele proprii, 
încurajându-i. 
  După expirarea timpului de 
lucru se organizează o expoziţie 
şi se oferă un feed-back pozitiv. 

 
Explicaţia 
Exerciţiul 

 
(foarfece, lipici, 
beţişoare, carton 

colorat) 

 
Aprecierea 

denumirii corecte 
a materialelor cu 
care urmează să 

lucreze. 
 

Copiii selectează 
materialele 
adecvate şi 

folosesc tehnicile 
însuşite. 

 
 

Aprecierea 
rezultatului 

activităţii de grup. 

7. Încheierea  
activităţii 

   Euritmie - ,,Primăvara” de A. 
Vivaldi (ALA 2). 

Exerciţiul Aprecierea tuturor 
copiilor 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

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

 
NIVEL I – GRUPA MIJLOCIE 
TEMA ANUALĂ: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? 
SUBTEMA: IN LUMEA POVEŞTILOR 
TEMA ZILEI: POVESTEA FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI 
DOMENII EXPERIENŢIALE: DLC / DOS 
MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată (repovestire, decupare, mototolire, aplicaţie) 
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
DURATA: 60 minute 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 consolidarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 
verbale orale; 

 activizarea şi îmbogăţirea vocabularului; 
 educarea gustului estetic; 
 consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
 să redea conţinutul poveştii pe baza imaginilor prezentate, respectând ordinea cronologică a 

întâmplărilor; 
 să se exprime in propoziţii simple şi dezvoltate, coerente, corecte din punct de vedere 

gramatical; 
 să caracterizeze fizic şi psihic personajele din poveste; 
 să motiveze preferinţa pentru un personaj; 
 să utilizeze diverse tehnici pentru realizarea temei propuse; 
 să păstreze acurateţea lucrărilor; 
 să analizeze critic sau autocritic lucrările, pe baza criteriilor de evaluare. 

OBIECTIVE AFECTIVE:  
 să manifeste spirit cooperant pentru realizarea temei; 
 să-şi dezvolte sentimente de dragoste şi respect pentru poveşti şi pentru marii scriitori 

români. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, instructajul 
verbal, exerciţiul, brainstormingul,  învăţarea prin cooperare, surpriza. 
 
MATERIAL DIDACTIC: planşe ce ilustrează aspecte din povestea FATA BABEI ŞI FATA 
MOŞNEAGULUI, carte cu poveşti de Ion Creangă, panou, bulină roşie, albastră, cufere, iconiţe,  
polistiren,  siluete, planşă model, coşuleţe, carton colorat, fişe cu personaje, hârtie glase, aracet,, 
hârtie creponată, foarfece, foi albe,  lavete umede, beţişoare, bolduri, CD-player, CD, coş cu pere, 
bolduri. 
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

 Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela –Activitatea integrată în grădiniţă, ghid pentru cadrele 
didactice din învăţământul preşcolar, ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008. 

 Culea, Laurenţia – Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie- o provocare?, ed. 
Diana, Piteşti, 2008. 

 Curriculum pentru invăţământul  preşcolar 3-6/7 ani, Bucureşti, 2008. 
 Mitu, Florica; Antonovici, Ştefania – Metodica activităţilor de educarea a limbajului în 

învăţământul preşcolar, ed. Humanitas Educational, Bucureşti, 2005. 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA 
(instrumente şi 

indicatori) METODE MIJLOACE 
Momentul 
organizatoric 

 Se asigură condiţiile necesare unei 
bune desfăşurări a activităţii. 
 Sunt introduşi copiii în sala de 
grupă. 
 Copiii se aşază pe scăunele în 
semicerc. 

   

Captarea atenţiei  Apare Ion Creangă (un copil 
deghizat, imbrăcat în costum naţional), 
care se prezintă printro ghicitoare: 

Scris-am pentru voi poveşti, 
Să  le asculţi până ai să creşti, 

V-am adus acum şi-o carte 
Ca să le învăţaţi pe toate. 

Şi sunt tare curios 
De ghiciţi, cine am fost ? 

 Copiii vor răspunde la această 
întrebare, recunoscându-l pe Ion 
Creangă. 
 Ion Creangă scoate dintro traistă o 
carte de poveşti şi o mapă cu imagini 
din povestea Fata babei şi fata 
moşneagului. 

conversaţia 
 
 
 
 

 
 
copil deghizat 
în Ion Creangă 
 
 
ghicitoare 
 
 
 
traistă 
carte de 
poveşti 
mapă cu 
imagini din 
poveste 

 
 
 
 
 
verificare orală 
 
 
 
manifestă atenţie 
şi interes 
aprecieri verbale 

Reactualizarea 
cunoştinţelor 

 Copiii sunt solicitaţi să denumească 
poveşti cunoscute şi scrise de Ion 
Creangă. 

conversaţia  evaluare curentă 

Anunţarea 
temelor şi a 
obiectivelor 

 Se va desfăşura o activitate legată 
de povestea Fata babei şi fata 
moşneagului, la care copiii trebuie să 
dea răspunsuri corecte, clare, să fie 
atenţi, dovedind in acest mod dragoste 
faţă de poveştile scrise de Ion 
Creangă. 

explicaţia  instructajul 
verbal 

Dirijarea 
învăţării 

 Copiii vor reda momentele 
principale ale poveştii, în ordine 
cronologică, pe baza imaginilor. 
 Copiii precizează personajele 
poveştii. 
 Vor motiva preferinţa pentru un 
personaj. 

conversaţia 
explicaţia 
 
explicaţia 

imagini din 
poveste 
panouri 

evaluare curentă 
aprecieri verbale 
 
argumentează 
opiniile 
exprimate 

  Solicit  un copil să aşeze in ordine 
cronologică imaginile, ca urmare a 
faptului că invitatul le-a amestecat. 
 Copiii vor aşeza pe un panou 
delimitat siluetele personajelor în 
funcţie de calitaţile psihice ale 
acestora. 
 (Repovestirea integrală se va 
desfăşura  în partea a doua a activităţii, 
pe baza imaginilor realizate de ei.)  
 

problematizarea 
exerciţiul 
 
 
conversaţia 

imagini din 
poveste 
 
panou 
bulină roşie 
bulină albastră 
siluete 

realizează corect 
sarcinile 
 
 
aprecieri verbale 

Tranziţie DOS *Prezint copiilor versurile: 
Către centre ne indreptăm, 

Povestea să o reluăm. 
Meşteri mari astăzi vom fi, 
Povestea o vom reconstitui. 

 Copiii se îndreaptă către centrele de 
lucru. 
 

  
 
versuri 
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Obţinerea 
performanţelor 
 
 
 
Evaluarea 
performanţelor 
 
 
 
Incheierea 
activităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutine  

 Apare Sfânta Duminică ( o fetiţă 
îmbrăcată în costum naţional) şi se 
prezintă prin versurile :  

După câte văd, copii, 
Hărnicie-aţi dovedit. 

Şi de-aceea, vreau si eu, 
Datoria s-o achit. 

Aşadar, vezi cum vei face, 
Dintre astea să-ţi alegi (arată către 

cufere) 
O lădită care-ţi place. 
Bine-ar fi să înţelegi, 

Că oricare-ar fi aleasă, 
Este bine încuiată. 

 Câte un copil din fiecare grup va 
răspunde la o întrebare legată de 
poveste pentru a putea să aleagă un 
cufăr. Cufărul reprezintă răsplata 
pentru munca şi răspunsurile oferite în 
activitate. Acesta este încuiat şi va 
putea fi deschis după realizarea 
imaginilor din poveste prin diverse 
tehnici. 
 Copiii intuiesc materialele de lucru. 
 Prezint prima imagine din poveste 
şi are loc analiza acesteia: elemente 
componente, aşezare în pagină, 
modalităţi de realizare, culori, mărimi. 
 Explic şi demonstrez modul de 
lucru. 
 Are loc fixarea etapelor de lucru şi 
a criteriilor de evaluare de către copii. 
 Exerciţii de încălzire a mâinilor. 
 Copiii vor decupa siluete pe care le-
au colorat în cadrul centrului artă cu o 
zi înainte. Vor lucra câte doi copii la 
planşă. Vor decupa elemente ce 
formează o imagine din poveste 
(personaje, nori, iarbă, vor mototoli 
hârtie (pere şi flori), vor aplica  toate 
acestea, inclusiv modelul cu steluţe 
pentru decorul planşelor. 
 În timpul lucrului, copiii vor audia 
muzică populară din Moldova. 
 Copiii lucrează, iar eu  voi oferi 
sugestii, indicaţii, voi ajuta acolo unde 
este necesar. 
 Copiii vor aşeza planşele pe panou, 
povestind pe scurt scena realizată. 
 Voi analiza cu copiii lucrările, în 
funcţie de criteriile de evaluare 
precizate la început. 
 Un copil va repovesti integral 
povestea pe baza lucrărilor realizate de 
colegii săi. 
 
 Copiii descoperă surpriza pregătită 
de Sfânta Duminică din cufere, aceasta 
reprezentând iconiţe cu Sfântul 
Nicolae, ocrotitorul copiilor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
 
observaţia 
 
conversţia 
 
 
explicaţia 
demonstraţia 
 
exerciţiul 
 
 
 
instructajul verbal 
 
 
 
 
explicaţia 
exerciţiul 
învăţarea prin 
cooperare 
 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
braimstormingul 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
exerciţiul 

copil deghizat 
în Sfânta 
Duminica  
versuri 
cufere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cufere 
 
 
 
 
coşuleţe 
forfecuţe 
beţişoare 
aracet 
lavete umede 
planşă galbenă 
foaie albă 
hârtie glase 
hârtie 
creponată 
fişe cu siluete  
colorate 
 
 
 
 
 
CD-player 
CD 
audiţie 
muzicală 
 
panou 
bolduri 
 
 
 
 
 
 
iconiţe 
 
 
 
 
CD-player 
CD 
copil deghizat 
în păr 
pom din 
polistiren 
coş cu pere 
versuri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
examinare prin 
proba orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
implicarea activă 
în activitate 
 
 
 
 
 
 
 
examinare prin 
proba practică 
 
aprecieri verbale 
 
 
examinare prin 
proba practică şi 
orală 
 
 
recompense 
 
 
 
 
 
 
aprecieri verbale 
încurajări 
recompense 
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 Are loc o scurtă discuţie despre 
nunta fetei moşneagului. 
 Copiii dansează o horă din 
Moldova la nunta fetei. 
 Realizez aprecieri generale şi 
individuale. 
 Copiii fixează tema activităţii. 
 Apare părul (un copil deghizat) 
care prezintă versurile: 

Hai copii, veniţi la mine, 
Vă servesc cu vitamine! 

 Copiii primesc pere ca răsplată 
pentru buna participare la activitate. 
 
*Copiii merg la baie, se spală pe 
mâini, apoi spală perele şi le consumă. 
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MODALITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ  
A EDUCATOARELOR, ÎN CADRUL CERCURILOR PEDAGOGICE 

 
 

Profesor Smaranda Maria Cioflică 
Grădiniţa „Floare de colţ” Brad, Jud. Hunedoara 

 
 

Asigurarea calităţii proceselor de formare continuă a personalului didactic reprezintă o 
problemă de maximă complexitate pentru sistemele de învăţământ europene.  

În acest sens obiectivele strategice presupun nevoia de structurare la nivel naţional a unor 
strategii de asigurare a calităţii proceselor de educaţie şi formare care să includă mecanisme 
concrete pentru maximizarea calităţii experienţelor şi proceselor formării şi dezvoltării profesionale, 
cât şi creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională.  

Obiectivul principal al activităţilor metodice trebuie să fie atingerea performanţei 
profesionale. Fără o bogată cultură generală, fără o pregătire de specialitate corespunzătoare, fără 
studiu individual permanent, activitatea profesională nu poate fi racordată la programul de 
modernizare a învăţământului. 

Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogie, realizate la nivelul catedrelor, comisiilor 
metodice şi cercurilor pedagogice constituie modalităţi principale de organizare a formării continue 
a personalului didactic, potrivit Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 
învățământul preuniversitar.  

Pilonul numit calitate este unul fundamental în desfăşurarea cercurilor pedagogice, atunci 
când acestea au o tematică adecvată, un conţinut interesant, iar demersurile didactice urmăresc 
optimizarea actului de predare-învăţare-evaluare.  

O finalitate a cercurilor pedagogice o reprezintă transformarea corpului didactic într-o elită 
profesională, în cadrul cercurilor se desfăşoară activităţi eficiente, de promovare a inovaţiei şi 
creativităţii, de evidenţiere a performanţelor şcolare ale copiilor şi a prestaţiei didactice de calitate.  

Cercurile pedagogice constituie foruri de evaluare critică şi constructivă a conţinuturilor şi 
modurilor de organizare a procesului educaţional, a metodelor de predare-învăţare, de lansare a 
unor proiecte educaţionale cu impact la nivel zonal şi judeţean, de comunicare şi valorificare a 
concluziilor cercetării pedagogice.  

La activităţile de cerc pedagogic cadrele didactice au prilejul să-şi valorifice propria 
experienţă printr-un schimb real de idei şi practici didactice; numai împărtăşind experienţa, bunele 
practici, vor contribui la dimensiunea europeană a educaţiei.  

Programul de activitate al cercului pedagogic trebuie să răspundă la întrebările „clasice”: 
De ce ? (motivaţia); 
Ce ? (scopuri şi obiective); 
Cum? (strategii, căi de realizare, planuri de acţiuni); 
Cine? (responsabilităţi); 
Cu ce ? (resurse umane şi materiale); 
Când? (termene); 
Cu ce rezultate? (resurse umane şi materiale). 
Planificarea activităţii în cadrul cercurilor pedagogice pentru anul şcolar  2012-2013, am 

realizat-o ţinând cont de nevoile de perfecţionare ale educatoarelor, cât şi de recomandările din 
Scrisoarea metodică elaborată de MEN, „Încă un pas spre următorul nivel de performanță…” 

Tematica cercurilor pedagogice este variată, acestea desfăşurându-se sub diverse forme: 
dezbateri metodice, referate, activităţi demonstrative, analize de conţinut, ateliere de lucru, activităţi 
interactive în grup, exerciţii aplicative, workshop-uri. 
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În continuare dau exemplu de organizare şi desfăşurare a activităţii cu tema: 
„ÎNVĂŢAREA COLABORATIVĂ - Strategii de învăţare prin cooperare” 

 

     
 

Momentul spargerii gheţii s-a realizat prin jocul-exerciţiu „Scaunele” (exerciţiu în cerc pe 
scaune). Educatoarele au fost împărţite în două grupe, care s-au aşezat pe scaune, lateral, formând 
fiecare câte un cerc. Apoi, li s-a spus să se aşeze pe genunchii colegei din spate, formând un lanţ 
închis. O echipă a primit sarcini precise şi încurajări (ex: „ajutaţi-vă”, „nu vă fie teamă”, „aveţi 
încredere de sprijinul pe care îl veţi primi de la colegă”, „veţi reuşi”, „atenţie! voi trage scaunul, dar 
nu vei cădea, pentru că te sprijini pe colega ta”, „sunteţi o echipă” etc.), iar cealaltă echipă a primit 
sarcini sumare. Scaunele s-au tras pe rând, de sub fiecare educatoare, de la cele două echipe. 

În urma acestui exerciţiu, educatoarele au concluzionat: „Echipa care a primit sarcini precise 
şi încurajări a reuşit să ducă la bun sfârşit sarcina ţinând lanţul strâns, bine sudat, iar colegele din 
cealaltă echipă s-au dezechilibrat, rupând lanţul”. 

Pe flipchart s-au listat răspunsurile educatoarelor la întrebarea: Ce este o echipă? 
Răspunsurile colegelor au fost: „au obiective comune”, „se ajută”, „cooperează”, „comunică”, „apar 
idei noi”, „siguranţa deciziei”, „motivaţie”, „se ajunge la un consens”, „pregătire în comun”,  „are 
rezultate”, „membrii decid”, „participă activ”, „nu protestează”. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru a fi mai bine înţeles conceptul de învăţare prin cooperare, învăţare prin colaborare, 

învăţare în grup, învăţare cooperativă, s-a prezentat educatoarelor un pps. cu tema Învăţarea 
colaborativă. 

Ce înseamnă învăţarea prin colaborare?  
Este o metodă de predare şi învăţare în care preşcolarii lucrează împreună, uneori în 

perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o 
temă nouă sau a lansa idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. 

Învăţarea prin cooperare, colaborare, învăţarea în grup, învăţarea cooperativă - desemnează 
aceeaşi realitate, adică o situaţie de învăţare în care copiii lucrează împreună prin interacţiune 
pentru: a-şi îmbunătăţi performanţele proprii, a contribui la performanţele celorlalţi membri ai 
echipei. 

De reuşita fiecărui membru depinde reuşita întregii echipe. 
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De ce utilizam învăţarea prin cooperare ? 
Procesul de învăţare nu poate fi conceput, în contextul actual, fără cooperare: pot colabora 

3-4 copii într-un grup, 16-20 copii dintr-o grupă, dar pot conlucra şi copii din grupe şi grădiniţe 
diferite, în proiecte comune.  

A coopera înseamnă a lucra împreună pentru un scop comun, presupunând un schimb activ 
de idei, înseamnă a dezvolta componenţa socială a personalităţii copiilor. 

Copiii trebuie învăţaţi de mici să coopereze în cadrul unor echipe, să se înfrunte şi individual 
din perspectiva:                               „câştig eu - câştigi şi tu”! 

dar şi al devotamentului de grup: 
„înotăm sau ne înecăm cu toţii”! 

Rezultatul cercetărilor arată că acei copii care au avut ocazia să înveţe prin cooperare, învaţă 
mai repede şi mai bine, reţin mai uşor, relaţionează şi işi dezvoltă abilităţile de a lucra în echipă. 

În grupurile cooperative, fiecare copil are o responsabilitate specifică, realizează un proiect 
comun şi nici unul nu are voie să stea deoparte.  

Succesul echipei depinde de succesul în muncă al fiecăruia. 
Metode şi tehnici de lucru care promovează învăţarea prin cooperare: 
Mai multe capete la un loc, Colţurile, Comerţul cu o problemă, Controversa academică, 

Interviul de grup, Creioanele la mijloc, Linia valorii, Mâna oarbă Tehnica Mozaicului, Masa 
rotundă/Cercul lui Robin, Gândiţi–Lucraţi în echipă–Comunicaţi, Gândeşte–Perechi–Prezintă, 
Răspunsul prin rotaţie, Predicţiile, Amestecaţi-vă– Îngheţaţi–Formaţi perechi, Turul galeriei, 
Schimbă perechea, Studiu de caz, Jocul de rol, Unul stă, ceilalţi circulă, Lotus de grup, Explozia 
stelară, Metoda piramidei, Metoda pălăriilor gânditoare, Brainstorming-ul, Tehnica Frisco, Turul 
galeriei, Învăţarea bazată pe proiect, etc. 

 
WORKSHOP „Strategii de învăţare prin cooperare”. S-a realizat prin metode care 

promovează învăţarea prin cooperare, iar educatoarele au fost antrenate în activitatea pe echipe. 
I. „Răspunsul prin rotaţie” 
Această metodă de învăţare prin cooperare este un instrument de evaluare, în condiţiile în care 
educatoarea doreşte să cunoască ceea ce au învăţat copiii în cursul unei activităţi. 
Etapele: 

1. Educatoarea (în cazul de faţă, responsabila de cerc) scrie ceva pe foi de hârtie pe care le 
lipeşte pe pereţi. Numărul de foi determină numărul de echipe care se formează (4 echipe); 
2. Se constituie echipele; 
3. La semnalul educatoarei echipa merge la fişa cu numărul său, citeşte sarcina şi elaborează 
răspunsul; 
4. La semnalul educatoarei (responsabilei de cerc), echipele se mută la altă întrebare, citesc ce 
au scris cealaltă echipă, elaborează un alt răspuns. 
Procedeul se repetă până când fiecare grup ajunge la fişa iniţială. 
Educatoarea (responsabila de cerc) analizează răspunsurile şi diferenţele dintre acestea. 

 
Cele patru echipe de educatoare au răspuns la următoarele întrebări: 

1. De ce utilizăm învăţarea prin colaborare; 
2. Enumeraţi 2–3 reguli care trebuie respectate în organizarea învăţării prin colaborare; 
3. Identificaţi 3 dezavantaje ale învăţării prin colaborare;  
4. Evidenţiaţi metode şi tehnici de lucru care promovează învăţarea prin cooperare. 
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II. „Gândiţi – Lucraţi în echipă - Comunicaţi” (poveste creată) 
Sarcinile pentru cele patru echipe de educatoare au fost: 
- Scrieţi iniţiala numelui fiecărui membru din echipă, de la stânga la dreapta. 
- Desenaţi pentru fiecare literă câte o imagine. 
- Alcătuiţi / creaţi o poveste cu fiecare imagine, în ordinea lor. 
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III. „Mai multe minţi la un loc” – „O lume dispărută” 
(activitate pe centre de interes)  
Bibliotecă – „Cu dinozaurii printre noi” (poster) 

- Realizaţi un poster folosind diferite imagini; 
- Completaţi spaţiile libere ale ghicitorii cu cuvintele 
potrivite: 

Dacă ar trăi acum / Nu ar încăpea pe drum / Sunt gigantici, 
dispăruţi, / Doar, din cărţi sunt renumiţi. 
 
Artă – „Creatura fantastică” (lucrare colectivă) 

- Realizaţi o creatură fantastică printr-o lucrare colectivă 
folosind tehnicile fuzionării şi suflării în pictură; 
- Daţi titlu creaturii; 
- Creaţi o reclamă acesteia. 

 
Joc de rol – „Înapoi în timp” 

- Creaţi un scenariu interpretând comportamentul 
dinozaurilor în mediul lor de viaţă; 
- Daţi nume personajului interpretat – scrieţi numele pe 
ecuson (ex. Tyranosaurus, Brontosaurus, Triceratops, 
Brachiosaurus, Stegosaurus etc.) 
REGULI:  
- interzis vorbitul în timpul interpretării rolurilor; 
- interzis râsul; 
- interzis arătatul cu degetul. 

 
Construcţii – „Ascunzătoarea dinozaurilor”                                                         

- Creaţi mediu terestru şi acvatic adecvat timpurilor de 
viaţă a dinozaurilor, folosind materialele puse la dispoziţie: 
cuburi, lego, siluete, pietricele, crenguţe etc. 
- Descrieţi lucrarea realizată.       

 
                                                                           
IV. „Investigaţia de grup” – „Cum vedeţi învăţământul preşcolar peste 10 ani?”  
Fiecărei echipe i s-a pus la dispoziţie: reviste, foarfeci, lipici, coli de hârtie şi au avut următoarele 
sarcini: 
- Căutaţi imagini în reviste care consideraţi că s-ar potrivi cu tema dată; 
- Decupaţi imaginile alese; 
- Lipiţi imaginile în aşa fel încât să aibă o logică corespunzătoare; 
- Completează imaginile cu gândurile tale. 
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Joc de încheiere: „Cadoul” 
Fiecare educatoare a primit o foaie de hârtie, pe care a desenat „un cadou” unei colege din 

grup, aleasă de ea.  
După terminarea desenelor se împarte „poşta”, educatoarele aşezând desenele pe scaunele 

destinatarului (colegei preferate).  
Se prezintă cadourile primite. 
 

Feed-back – „Metoda Cadranele” (monitorizarea răspunsurilor educatoarelor): 
1. Impresii despre activitate: 
- dinamism 
- varietate 
- bună dispoziţie 

2. Astăzi mi-a plăcut: 
- jocurile aplicative variate 
- spargerea gheţii 
- totul 

3. Ce am văzut astăzi îmi va folosi la: 
- organizarea activităţilor didactice prin 
utilizarea învăţării prin cooperare 
 

4. DA,  învăţării colaborative, deoarece: 
- pentru că stimulează creativitatea, întăreşte 
unitatea grupului, dezvoltă abilităţile sociale 
- antrenează toţi copiii din grupă 

 

În cadrul cercurilor pedagogice au fost propuse forme variate şi eficiente de activitate: 
dezbateri, referate, activităţi demonstrative, analize de conţinut, ateliere de lucru, activităţi 
interactive în grup, de dezvoltare a experienţelor valoroase şi crearea de noi modele teoretice şi 
practice, cercetări constatativ-ameliorative, care să antreneze şi să stimuleze participarea educatoa-
relor. Aceste mijloace au constituit modalităţi prioritare de creştere a calităţii activităţii educa-
toarelor la grupă, în scopul obţinerii unor performanţe observabile şi măsurabile în activităţile cu 
preşcolarii. 

Cercetarea pedagogică din cadrul cercurilor pedagogice presupune afirmarea unei concepţii 
pedagogice care stă sub imperiul creativităţii, deschiderii, varietăţii şi flexibilităţii strategice şi 
acţionale a fiecărei educatoare.  

 
 

Bibliografie: 
Flueraş,Vasile, Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2005; 
Neacşu,I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990; 
Steele, J., Meredith, K. şi Temple, C., Învăţarea prin cooperare, Ghidul nr.V, Proiectul „Lectura şi 
scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice”, 1998. 
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A SOSIT PRIMĂVARA! 
 
 

Echipa de proiect: Silvia Mocanu, Ileana Bănică,  
Tania Sturzu, Rodica Mardare  

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Buzău 
 

Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie bună bună, 
soseşte în fiecare an la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare. 

Primăvara trezeşte lunca la viaţă: fluturii zburdă, albinele harnice îşi încep dulcele zumzet 
prin flori, gândăceii şi cărăbuşii dorm la soare, dezgheţându-şi aripioarele şi picioarele. Păsările 
călătoare par nişte vâslaşi pe marea cerului albastru iar rândunica cea veselă, turturica, sturzul 
ciripesc în deschiderea marelui concert al primăverii. 

Şi oamenii se bucură de această renaştere a naturii. Ogoarele răsună de duduitul tractoarelor şi 
zumzetul hărniciei. În livezii oamenii curăţă pomii, iar în grădini sapă pământul să pună răsaduri  

Românii sărbătoresc venirea primăverii într-un mod unic, la începutul lunii martie: oferă celor 
dragi mărţişoare. Tradiţia mărţişorului este o moştenire de la strămoşii noştri români. Cuvântul 
„mărţişor” are origini latine şi este numele popular al lunii martie. Acest străvechi obicei al 
primăverii este specific poporului român şi îşi are originea în credinţele şi practicile agrare. 
Sărbătoarea lui are loc în prima zi de martie, considerată ca prima lună a primăverii. 

Şi 8 Martie este pentru români o adevărată sărbătoare: este ziua în care bărbaţii sărbătoresc 
fetele, femeile de toate vârstele, le aduc în dar florile primăverii, ale iubirii, ale stimei. 

Pentru a marca cele două evenimente, doamnele educatoare Bănică Ileana, Sturzu Constanţa, 
Mocanu Silvia, Mardare Rodica de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.8, Buzău. au organizat 
concursul judeţean de creaţie artistico-plastică „Mărţişoare, mărţişoare!”.  

Organizarea acestui concurs judeţean a constituit prilej de bucurie şi incântare dar şi 
valorificarea potenţialul creativ al copiilor preşcolari sub îndrumarea harului cadrelor didactice. 

Prin aceste demersuri creative ne înfrumuseţăm viaţa, educând totodată tinerele vlăstare spre 
a-şi dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia şi realiza creaţii artistic-plastice originale. 

 
Sursa: GPP nr. 8 Buzau – Concurs judetean de creații artistico-plastice „Mărțisoare, mărțisoare”  

http://www.scoala29gl.ro/wp-content/uploads/Petale%20de%20lumina%20nr%2017.pdf 
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DE LA GRĂDINIŢĂ... 
 

Prof. Gina Nane, prof. Angelica Costin 
Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Vaslui 

 
Adaptarea copilului de 5 - 6 ani la statutul de elev este unul dintre momentele cele mai 

importante în dezvoltarea sa psihică, morală si socială.  
Statutul de elev impune noi obligaţii şi responsabilităţi faţă de sine, faţă de familie, faţă de 

noua instituţie în care păşeşte pentru mulţi ani – şcoala. 
Activităţile din grădiniţă au insă marele merit că pregătesc, treptat, pe copil să înfrunte cu 

seninătate acest moment si să-l depăşească fără mari dificultăţi. De aceea, pentru cei mai mulţi 
dintre foştii preşcolari, actul de învăţare ordonat ştiinţific prin programele şcolare şi desfăşurat cu 
înaltă măiestrie metodică de învăţător, nu constituie decât un pas firesc, normal de acomodare la 
rigorile vieţii şcolare. 

Grădiniţa îl deprinde pe copil cu reguli de 
convieţuire într-o colectivitate, alta decât familia, 
îl obişnuieşte cu norme de primă necesitate ale 
ordinii şi dis-ciplinei într-o activitate, îl învaţă să 
asculte şi să aibă o atenţie concentrată pe o 
anumită perioadă de timp, de regulă 30 minute. 
Prin numeroase şi diverse activităţi comune, la 
libera alegere sau de altă factură, grădiniţa îl 
introduce şi-l familiarizează pe copilul de 3 până 
la 5 – 6 ani cu lumea poveştilor şi a cifrelor, îl de-
prinde să mânuiască creionul, pensula, forfecuţa, 
etc., ceea ce duce la abilitarea mişcărilor, la for-
marea câmpului vizual, la utilizarea culorilor şi 
cultivarea gustului pentru frumos. Fără a fi un program rigid care să încorseteze tendinţa spre 
mişcare continuă – mobilitatea copilului – activitatea din grădiniţă îl determină pe copil să-i 
respecte pe cei din jurul lui, îl face să simtă preţul responsabilităţii faţă de sine şi faţă de alţii. 
Egocentrismul lui face loc în mod treptat altruismului. 

Activitatea din grădiniţă ţine seama că la vârsta de 3 – 6 ani, jocul reprezintă centrul 
preocupărilor copilului. Prin joc se manifestă, se dezvoltă şi se afirmă marile sale disponibilităţi 
intelectuale, artistice şi fizice. Programul activităţilor din grădiniţă îşi are ca ax central jocul în cele 
mai felurite situaţii cu accent pe spontaneitate, ingeniozitate, atractivitate. 

 
...LA ŞCOALĂ 

 
Învăţătorul preia şi amplifică activitatea desfăşurată de educatoare în grădiniţă. Valorificând 

de pe poziţii şi obligaţii noi valenţele jocului, învăţătorul îi dă noi dimensiuni didactice. El reuşeşte 
să împletească propice elementele specifice jocului cu începutul rigorilor pe care le pretinde 

învăţarea. 
Şcoala nu este numai joc, învăţarea în pri-

mele clase poate utiliza cu maximum de eficienţă 
virtuţile jocului; iar rezultatele vor fi pe măsura 
tactului pedagogic. 

Drumul de la grădiniţă la şcoală nu-i nici 
prea greu, dar nici uşor. Momentul intrării 
copilului în şcoală reprezintă un eveniment de 
largă rezonanţă în dezvoltarea şi formarea sa şi 
merită să se imprime cu solemnitatea cuvenită. 
Copilul părăseşte cu nostalgie grădiniţa, dar 
păşeşte cu încredere şi sigur pe el într-o activitate 
desfăşurată de acum mulţi ani. 
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EȘECUL ȘCOLAR  
 
 

    Profesor învățământ primar Corina Ușvat 
Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Beiuș, Bihor 

 
 

Motto: „Voinţa, iniţiativa, perseverenţa, răbdarea sunt elemente care garantează succesul.” 
 
 

Insuccesul şcolar reprezintă ansamblul pierderilor şcolare ale căror efecte se repercutează 
negativ asupra integrării sociale, el având la bazã mai mulţi factori care au ca principale cauze: 
propria persoană, părinţii şi familia, şcoala, comunitatea locală. Pentru a preveni şi înlătura eşecul 
şcolar se impune o colaborare strânsă între medicul şcolar, învăţător şi familie, precum si 
identificarea elevilor cu nevoi speciale, organizarea unei reţele de consiliere psihopedagogică, 
adaptarea metodelor şi mijloacelor utilizate la specificul vârstei, clasei şi disciplinei, dar şi evitarea 
surmenajului şi supraîncărcării. 

Eşecul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii  
educativ – informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.                   

Eşecul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 
psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi 
pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. 

Eşecul şcolar are la bază mai mulţi factori, elevul confruntându-se cu o serie de dificultăţi 
şcolare care au ca principale cauze: propria persoană, părinţii şi familia, şcoala, comunitatea locală, 
etc. 

Tipuri de dificultăţi pe care elevul poate să le întâmpine: 
1.Dificultăţi de natură somatică; 
2. Deficienţe intelectuale/cognitive; 
3. Probleme de învăţare de ordin instrumental; 
4. Dificultăţi de ordin afectiv privind direct copilul, adesea familia sa; 
5. Slăbiciuni pedagogice privind şcoala, dar adesea şi părinţii; 
 
1. Deficienţele de natură somatică: 
Pentru a evidenţia o afecţiune somatică, un deficit senzorial sau condiţiile de viaţă aberantă pe 

plan fizic, este necesar un examen somatic complet şi o anchetă orientată în acest sens. În acest sens 
un rol predominant îl are familia care trebuie să fie sensibilă la problemele de sănătate ale copilului 
prin realizarea unor controale medicale de specialitate, dar şi medicii prin stabilirea unui diagnostic 
corect şi măsurilor de vindecare. 

O boală cronică, o reacţie cutanată, infecţii repetate, o deficienţă somatică de lungă durată pot 
perturba şcolaritatea din două motive: 

– absenţe repetate (nu întotdeauna justificate). 
– respingerea mai mult sau mai puţin ascunsă a bolii somatice de către ceilalţi copii, de părinţi 

şi dascălii acestora. 
Profesorul, învăţătorul, medicul şi familia pot contribui decisiv la identificarea cauzelor de 

natură somatică ce pot conduce la eşec şcolar, iar prin colaborarea factorilor implicaţi se poate 
interveni din timp prin măsuri educative adaptate la nevoile elevului. 
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2. Deficienţe intelectuale: 
Eventualitatea unei deficienţe intelectuale/cognitive constituie, în materie de retard sau eşec 

şcolar, o teamă mai mult sau mai puţin mărturisită de părinţi.  
Pentru identificarea deficienţelor intelectuale există o serie de teste ce pot fi aplicate(teste 

proiective, teste pentru stabilirea Q.I. , etc), iar programa individualizată aplicată de învăţător poate 
constitui un suport real pentru evitarea eşecului şcolar. 

 
3. Dificultăţi instrumentale: 
În adaptarea copilului la şcoală sunt implicate mijloacele pe care subiectul le foloseşte pentru 

a se cunoaşte şi pentru a cunoaşte lumea exterioară: mai ales motricitatea sa, viaţa perceptivă, 
limbajul şi inteligenţa sa. Dificultăţile sau perturbarea acestor funcţii au ca urmare dificultăţi în 
realizarea unor activităţi precise (scriere, citire, calcul matematic), sau a unor activităţi de ordin 
general (capacitatea de a-şi exprima propriile gânduri, dificultăţi de raţionament, instabilitate, etc.), 
creând, în final, la copil un resentiment şcolar. 

Un instrument poate fi normal din punct de vedere anatomic dar perturbat în funcţionarea sa 
din mai multe motive adesea imprecise: 

– în domeniul limbajului, se poate descoperii un retard oral cu dificultăţi mai mult sau mai 
puţin importante pentru însuşirea scrisului (dislexie); 

– în domeniul motricităţii, dislaxiile sau neîndemânarea, stângăcia generalizată, lentoare, 
disgrafia, dificultăţi de lateralizare, perturbarea schemei corporale intime şi reprezentarea în spaţiu; 

 
4. Dificultăţi de origine afectivă: 
Dificultăţile afective se structurează foarte schematic în trei registre pe plan şcolar: 
– opoziţia; 
– instabilitatea; 
– anxietatea şi depresia; 
Opoziţia activă şi pasivă: poate fi o reacţie la un fapt precis petrecut recent (conflictul 

copilului cu dascălul sau, cu unul dintre părinţi etc.), sau se poate înscrie într-un stil de 
comportament obişnuit al copilului a cărui origine trebuie căutată într-o insatisfacţie a relaţiilor 
afective din interiorul familiei. 

Instabilitatea care are două aspecte: 
– unul motor: copilul se mişcă mult, nu stă locului; 
– altul psihic: labilitatea atenţiei, interesul şi dezinteresul se succed rapid; 
Anxietatea şi depresia: ea jenează evident copilul în relaţiile sale cu alţi copii, cu dascălii, în 

activităţile sale şcolare. Anxietatea şi depresia se poate manifesta în plan psihic printr-un penibil 
sentiment de insecuritate, de aşteptare a unui pericol nedeterminat, sau la nivelul corpului prin 
greţuri, vomă, dureri intestinale, etc. În anumite cazuri, anxietatea are la bază simptome foarte 
jenante ca: manifestări obsesionale (copilul luptă împotriva sosirii neaşteptate a unor gânduri 
penibile) sau fobice (frica, teama, focalizată pe o situaţie precisă, de exemplu teama de pedeapsă, de 
a fi închis în casă, etc.). În alte cazuri copilul refuză să meargă la şcoală devenind victime ale unei 
stări de angoasă, depresie şi chiar de panica. 

Pentru eliminarea efectelor negative ale eşecului şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor 
care au produs-o. 

Cauzele insuccesului şcolar sunt de triplă natură şi anume: 
Cauzele eșecului școlar pot fi: 
a) cauze de ordin fizico-psihologic: 
- tulburări somatice, neurologice, endocrine;  
-  tulburări legate de pubertate;  
- deficienţe senzoriale;  
- boli specifice vârstei;  
- insuficienţe ale elaborării intelectuale;  
- inteligenţa şcolară sub limită;  
- instabilitate neuromotorie, etc.  
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b) cauze de ordin social-familial: 
- familii dezorganizate;  
- familii schimbătoare; 
- atmosfera „încărcată” cu tot felul de excese;  
- nivelul igienico-sanitar;  
- nivelul cultural scăzut al familiei (părinţi excesiv de grijulii, cei intoleranţi, cei indiferenţi)  
- părinţi navetişti.  
c) cauze de ordin pedagogic:  
- prezentarea într-un mod ilogic şi neatractiv a conţinutului lecţiei;  
- evaluări injuste;  
- tratarea unor copii ca pe „paria” clasei;  
- autoritatea excesivă;  
- conlucrarea precară cu familia;  
- pregătirea superficială pentru lecţii.  
Considerând că prin referirile la necesitatea cunoaşterii psihologice, a metodelor, a simţului 

diagnostic, profesorul unei anumite specialităţi, împreună cu psihologul şi cu ceilalţi pot forma o 
echipă cu orizonturi diferite pentru a accepta cum se pot dobândi cunoştinţe despre personalitatea 
fiecărui elev şi ce fel de decizii se iau cu privire la procesul instructiv, cum se poate asigura 
intervenţia adecvată pentru a preveni eşecul şcolar.  

 
Modalităţi de prevenire a eşecului şcolar: 
- cunoaşterea elevului din punct de vedere ,psihologic, pedagogic , social; 
- responsabilizarea elevului faţă de nivelul realizării sarcinilor lui şcolare; 
- organizarea unor programe de instruire care să permită gradarea învăţării, reuşita fiecărui 

elev, în raport cu nivelul lui de cunoştinţe asimilate anterior; 
- organizarea unor activităţi de recuperare si de umplere a golurilor de cunoştinţe; 
- crearea unor situaţii reale de succes pentru elevi cu dificultăţi şcolare/dezvoltarea unei 

învăţări activ-participative, prin care elevul să-şi construiască propria cunoaştere; 
- luarea unor măsuri de igienă a muncii intelectuale şi de protecţie afectivă generală a 

elevului; 
- creșterea rolului învăţământului în formarea capacităţii instrumentale şi operațiilor 

necesare în învăţare; 
- stabilirea unor raporturi optime între şcoală şi familie; 
- asigurarea resurselor necesare şcolii pentru proiectarea curriculară a activităţii de învăţare; 
- proiectarea unor activităţi de orientare şcolară şi profesională adecvate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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MOTIVAŢIA ÎNVĂŢĂRII LA ŞCOLARUL MIC (8-10 ANI) 
PROIECT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 
Prof. înv. primar Cristina-Cornelia Truţă 
Şcoala Primară Găinuşa-Săpata, Argeș 

 
 

I. TEMA CERCETĂRII: Motivaţia învăţării la elevul cu vârsta şcolară de 8-10 ani 
 
II.ARGUMENT.DOCUMENTAREA TEORETICĂ ÎN DOMENIUL TEMEI ALESE: 
Am ales spre cercetare această temă deoarece consider că este foarte important să cunoaştem 

motivele pentru care elevii învaţă. Motivaţia învăţării reprezintă un factor decisiv în evoluţia 
elevului deoarece determină performanţele şcolare, pe de o parte, iar pe de altă parte, reglează 
eficienţa tuturor nivelurilor personalităţii: nivelul cognitiv, nivelul comunicării, al afectivităţii, al 
memoriei ş.a.m.d. 

Etimologic, cuvântul „motivaţie”  este explicat prin „totalitatea motivelor sau mobilelor care 
determină o acţiune” (Breban, V.- Dicţionar al limbii române contemporane, pag.365). Marii 
psihologi români şi străini au formulat diverse definiţii pentru motivaţie: după A. Cosmovici, 
motivaţia reprezintă „procesul instinctiv şi raţional care apare la individ atunci când caută să 
satisfacă anumite nevoi şi dorinţe.(...) Motivaţia este o stare interioară, o dorinţă puternică, o forţă 
ce pune în mişcare un individ în vederea atingerii unui obiectiv.”  

„A fi motivat la învăţătură exprimă în plan comportamental o stare dinamică, mobilizatoare şi 
direcţionată spre atingerea unor scopuri.” (I. Neacşu) 

„Motivaţia reprezintă acea componentă psihică prin care se reflectă şi se semnalizează stările 
de necesitate, înnăscute şi dobândite, primare şi secundare ale subiectuluişi care selectează 
comportamente adecvate de satisfacere.” (M. Păişi-Lăzărescu) 

„Motivaţia este un proces care susţine şi reglează activitatea.” ( H. Pieron). Este numită şi 
„motorul dezvoltării personalităţii.”  

La şcolarul mic, motivele învăţării sunt variate şi diferă de la un an la altul al dezvoltării sale. 
Cunoaşterea acestor motive conduce la luarea unor măsuri potrivite şi la adoptarea celor mai bune 
atitudini din partea cadrelor didactice.Odată cunoscute şi educate aceste motive ale învăţării, se 
consideră că deţinem „cheia”  spre succesul în activitatea instructiv-educativă, ce pregăteşte drumul 
spre succesul şcolar. 

Prin motivaţia învăţării înţelegem totalitatea mobilurilor care declanşează, susţin energetic şi 
dinamizează activitatea de învăţare.Constituie motive ale învăţării: anumite trebuinţe de bază de 
autorealizare, de afirmare prin succes şcolar/paraşcolar, apoi impulsul curiozităţii, dorinţa de a 
obţine note/calificative bune pentru a satisface părinţii sau pentru a fi printre premianţii clasei, 
teama de pedeapsă sau de eşec, anumite interese, opţiuni pentru o profesie viitoare etc.Aşadar, 
motivul este cel care activează şi reglează conduita persoanelor implicate în procesul de instruire. 

 
III.OBIECTIVELE CERCETĂRII :  
O1:    Identificarea motivelor învăţării la elevul cu vârsta şcolară de 8-10 ani 
O2:    Clasificarea motivelor învăţării şcolare 
 
IV. IPOTEZA CERCETĂRII: Presupunem că motivele învăţării la elevii cu vârsta şcolară 

de 8-10 ani au caracter predominant cognitiv. 
 
V. STABILIREA EŞANTIONULUI CERCETĂRII ŞI CARACTERIZAREA LUI: 
Pentru derularea proiectului în condiţii optime, cercetarea s-a efectuat pe un eşantion de 15 

subiecţi, elevi din clasele a III-a şi aIV-a . Eşantionul cuprinde 8 elevi din clasa a III-a (4 fete şi  
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4 băieţi) cu vârsta cuprinsă între 9 şi 10 ani şi 7 elevi din clasa a IV-a (4 fete şi 3 băieţi) cu vârste 
cuprinse între 10 şi 11 ani. Lotul este relativ-omogen din punct de vedere al vârstei cronologice 
(ciclul de dezvoltare), al gradului de integrare şcolară şi al mediului de viaţă (mediul rural). Toţi 
subiecţii sunt elevi ai unei şcoli din mediul rural. 

 
VI. STABILIREA METODOLOGIEI CERCETĂRII: 
Pentru atingerea obiectivelor şi verificarea/confirmarea ipotezei stabilite şi pentru a identifica 

motivele învăţării şcolare am conceput şi am aplicat un chestionar (ANEXA)pentru cei 15 elevi de 
vârstă şcolară mică ai claselor a III-a şi a IV-a. 

Chestionarul este o metodă descriptivă prin care se culeg date şi informaţii referitoare la 
problema de studiat. Un chestionar constă într-o succesiune logică şi psiho-pedagogică bine-organi-
zată şi structurată de întrebări scrise.Chestionarul pe care l-am aplicat cuprinde 8 întrebări: 7 
întrebări necesită răspunsuri închise (4 întrebări cu răspuns dihotomic şi 3 întrebări cu alegere 
multiplă), a 8-a întrebare presupunând un răspuns deschis, structurat de elevi. 

 
VII. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE:  
Cercetarea de faţă a avut ca prim obiectiv (O1) identificarea motivelor învăţării la elevii cu 

vârsta şcolară de 8-10 ani. Pentru interpretarea grafică a rezultatelor obţinute la chestionar am 
centralizat doar răspunsurile obţinute la întrebările de tip„închis”  în tabelele sintetice de mai jos. 
Am realizat analiza răspunsurilor date de elevi pentru fiecare întrebare din chestionar atât cantitativ 
(procentual), cât şi calitativ. 
 

ÎNTREBAREA NR. 1: Îţi place la şcoală? 
 

Total elevi 
chestionaţi: 

Întrebarea1: Îţi place 
la şcoală? 

Nr. de răspunsuri Procent din totalul 
subiecţilor 

 
15 elevi 
 

Răspuns:  DA 15 100% 

Răspuns:  NU   0 0% 

Rezultate: 
- toţi cei 15 subiecţi au răspuns afirmativ (DA) 
- procentul de răspuns afirmativ este 100% (15 elevi din 15 chestionaţi) 
- faptul că toţi subiecţii au răspuns afirmativ la această întrebare dovedeşte că mediul şcolar este 

agreat de copii, iar elevii vin la şcoală cu plăcere. 

răspuns afirmativ: DA
Slice 2
Slice 3
Slice 4

 
 
 

ÎNTREBAREA NR. 2: Vii la şcoală în fiecare zi? 
 

Total elevi 
chestionaţi: 

Întrebarea 2: Vii la 
şcoală în fiecare zi? 

Nr. de răspunsuri Procent din totalul 
subiecţilor 

 
15 elevi 
 

Răspuns:  DA 14 93,3 % 

Răspuns:  NU   1 6,7 % 
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Rezultate: 
- 14 din cei 15 subiecţi au răspuns afirmativ (DA) 
- procentul de răspuns afirmativ este 93,3%(14 elevi din 15 chestionaţi) 
- procentul de răspuns negativ este de doar 6,7 %(1elev din cei 15 chestionaţi) 
- procentul foarte ridicat de răspunsuri afirmative (93,3%) certifică atât interesul pentru studiu, cât 
şi frecvenţa foarte mare a elevilor la şcoală 
- singurul subiect care absentează uneori(un băiat) provine dintr-o familie numeroasă de condiţie 
materială modestă şi are o sănătate mai şubredă 

răspuns afirmativ: DA(vine
zilnic la şcoală)
răspuns NU( nu vine la şcoală
zilnic)
Slice 3

Slice 4

 
 
ÎNTREBAREA NR. 3: Ai venit la şcoală vreodată cu lecţiile nepregătite? 

 
Total elevi 

chestionaţi: 
Întrebarea 3: Ai venit 

la şcoală vreodată cu 
lecţiile nepregătite? 

Nr. de răspunsuri Procent din totalul 
subiecţilor 

 
15 elevi 
 

a) niciodată   5 33,3 % 

b) rareori   6 40,0% 
c) uneori   3 20,0% 
d) deseori   1   6,7 % 
e) mereu    -       0% 

 
Rezultate: 
 

- 5 din cei 15 subiecţi au răspuns la această întrebare cu „niciodată”, procentul de răspuns fiind de 
33, 3% şi dovedind interesul şi motivaţia deosebită a elevilor pentru pregătirea temeinică a 
lecţiilor şi pentru îndeplinirea cerinţelor formulate de şcoală. 
- 6 din cei 15 subiecţi au răspuns la această întrebare cu „rareori”, procentul de răspuns 
reprezentând 40,0 % şi dovedind un interes la fel de crescut al elevilor pentru pregătirea lecţiilor, 
cu foarte rare abateri („întâmplări” ) de la cerinţele formulate de şcolaă 
- Cunoscând în mod direct, îndeaproape situaţia la învăţătură şi interesul celor 15 subiecţi 
chestionaţi, se poate face legătura între răspunsul oferit de primii 11 elevi şi motivaţia acestora 
pentru o învăţare temeinică 
- 3 din cei 15 subiecţi au răspuns la această întrebare cu „uneori”, procentul de răspuns 
reprezentând 20%şi dovedind un oarecare interes al acestora pentru pregătirea lecţiilor şi 
îndeplinirea sarcinilor şcolare 
- 1 din cei 15 subiecţi a răspuns la această întrebare cu „deseori”, procentul său de răspuns 
reprezentând 6,7%şi dovedind, înainte de orice analiză, sinceritate şi realism, dar şi un interes 
pentru îndeplinirea sarcinilor şcolare pe măsura posibilităţilor sale 
- Se observă cu uşurinţă un procent ridicat de răspunsuri (la punctele a) şi b), cumulate: 73,3%), 
care pun în evidenţă faptul că majoritatea elevilor chestionaţi dovedesc un nivel de aspiraţie 
crescut(respectându-se dinamica proceselor de apreciere şi autoapreciere) şi recunosc importanţa 
pregătirii temeinice a lecţiilor. 
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răspuns: niciodată
răspuns: rareori
răspuns :uneori
răspuns: deseori
Slice 5

 
 

ÎNTREBAREA NR. 4: Îţi place să înveţi? 
 

Total elevi 
chestionaţi: 

Întrebarea 4: Îţi place 
să înveţi_? 

Nr. de răspunsuri Procent din totalul 
subiecţilor 

 
15 elevi 
 

Răspuns:  DA 14 93,3 % 

Răspuns:  NU   1 6,7 % 

 
Rezultate: 

- 14 din cei 15 subiecţi au răspuns afirmativ (DA),iar unul a răspuns negativ(NU) 
- procentul foarte ridicat de răspunsuri afirmative (93,3%) certifică interesul crescut al elevilor 
pentru învăţătură şi faptul că situaţiile de învăţare provoacă satisfacţie, plăcere 
- procentul de răspuns negativ este de 6,7 %(1elev din cei 15 chestionaţi), din analiza celorlalte 
răspunsuri oferite de subiect rezultând că motivul care îl determină să înveţe este legat de 
recompensa/ răsplata oferită/ promisă de părinţi 

răspuns afirmativ: DA(vine
zilnic la şcoală)
răspuns NU( nu vine la
şcoală zilnic)
Slice 3

Slice 4

 
 
 
ÎNTREBAREA NR. 5: Care este obiectul de studiu preferat? 

 
Total elevi 

chestionaţi: 
Întrebarea 3: Care este obiectul 

de studiu preferat? 
 

Nr. de răspunsuri Procent din totalul 
subiecţilor 

 
15 elevi 
 

a)LIMBA ROMÂNĂ         3 20,0% 

b) MATEMATICĂ   4 26,6% 
c) ŞTIINŢELE NATURII   1   6,7% 
d) LIMBI STRĂINE   -      0% 
e) ED. FIZICĂ    2 13,3% 
f) ED. MUZICALĂ    2 13,3% 
g) ABILITĂŢI PRACTICE    1   6,7% 
h)  ED.PLASTICĂ     1    6,7% 
i) INFORMATICĂ     1    6,7% 
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Rezultate:   
- din cele 9 obiecte de studiu principale existente în ariile curriculare ale învăţământului primar, 
elevii au ales  dintr-o gamă variată de preferinţe, ponderea cea mai mare  fiind reprezentată de 
ariile „LIMBĂ ŞI COMUNICARE” şi „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢELE NATURII”, care 
reprezintă obiectele de bază (coloanele: a, b şi c, adică 8 din 15 elevi, în procent de 53,3%) 
- 2 dintre elevi preferă Educaţia fizică, alţi 2 elevi preferând, în ordine, obiectele de studiu: 
Abilităţi practice, Educaţie plastică şi Informatică 
- Se observă că fiecare elev are un obiect de studiu preferat, în funcţie de aptitudinile şi 
cunoştinţele pe care le-a acumulat şi dezvoltat în anii şcolari anteriori. 

 
a)Lb.română

b)Matematică

c)Ştiinţele naturii

d)Limbi străine

e)Educaţie fizică

f)Educaţie muzicală

g)Abilităţi practice

h)Educaţie plastică  
 

ÎNTREBAREA NR.6: Motivul care te determină să înveţi este: 
 

Total elevi 
chestionaţi: 

Întrebarea 6: 
Motivul care te determină să înveţi este: 

Nr. de 
răsp. 

Procent din 
totalul subiecţilor 

 
15 elevi 
 

a)dorinţa de a afla / de a cunoaşte cât mai multe 
ucruri noi, interesante 

  9 60,0% 

b) obţinerea de calificative foarte bune   3 20,0% 
c) faptul că eşti lăudat/ă, apreciată de învăţător şi 

părinţi 
  2 13,3 % 

d) faptul că părinţii îţi oferă sau îţi promit un 
cadou/o răsplată 

  1   6,7 % 

e) faptul că ai fost sancţionat/ă prin notă sau 
pedepsită 

   -       0% 

 
Rezultate:  

- 9 din cei 15 subiecţi au ales varianta de răspuns a),reprezentând un procent de 60%, alegerea 
acestei variante de răspuns reflectând în mod clar că motivele învăţării la elevul cu vârsta şcolară 
de 8-10 ani au caracter predominant-cognitiv 
- 3 dintre respondenţi (20% dintre subiecţi) sunt motivaţi să înveţe prin calificativul/nota foarte 
bun(ă) pe care îl(o) obţin.  
- 2 dintre respondenţi (13,3 % dintre subiecţi) sunt motivaţi să înveţe datorită laudelor, aprecierilor 
care li se aduc de cadrele didactice şi părinţi 
- 1 singur subiect (adică 6,7% dintre respondenţi) consideră că cel mai mult îl motivează 
recompensele oferite de părinţi 
- analizând opţiunile de răspuns la această întrebare, se oservă că primii 9 subiecţi (cei care au ales 
varianta a) ) posedă o motivaţie intrinsecă, internă, deoarece motivele învăţării sunt legate 
predominant de dorinţa de descoperire, de aflare a lucrurilor noi şi interesante- acest lucru aducând 
satisfacţie şi plăcere acestor elevi 
- următorii 3 respondenţi susţin că motivele învăţării sunt legate de atingerea unui scop: obţinerea 
de calificative foarte bune (motivaţie extrinsecă) 
 - motivaţia extrinsecă (externă) este predominantă şi la subiecţii care au ales variantele de răspuns 
c)( laudă: 2 elevi)şi d) (răsplată, cadou din partea părinţilor: 1 elev), motivul învăţării fiind (încă, 
la această vârstă) predominant extern.  
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a)dorinţa de a
cunoaşte/a şti

b)obţinerea de
calificativef. bune

c)lauda/aprecierea
învăţătorului şi a
părinţilor
cadou/răsplată de
la părinţi

 
 

ÎNTREBAREA NR.7: Consideri  că ceea ce înveţi  îti va folosi? 
 

Total elevi 
chestionaţi: 

Întrebarea 7:  Consideri  că ceea ce înveţi  
îti va folosi?

Nr. de răsp. Procent din 
totalul subiecţilor

 
15 elevi 
 

a) răspuns „DA„   15 100% 

b) răspuns „NU”     0 20,0% 
Răspuns: 

- toţi cei 15 subiecţi au răspuns afirmativ(DA), acest lucru dovedind faptul că elevii cu vârsta 
şcolară de 8-10 ani acordă importanţa cuvenită procesului învăţării desfăşurate în şcoală şi 
conştientizează valoarea învaţăturii 

răspuns afirmativ: DA

Slice 2

Slice 3

Slice 4

 
             ÎNTREBAREA NR.8:  La ce crezi că te va ajuta/îţi va folosi ceea ce înveţi În şcoală? 
 
 Interpretarea răspunsurilor date de elevi: 

Fiecare dintre cei 15 subiecţi au oferit un răspuns acestei ultime întrebări folosind în mod 
firesc exprimarea stilului personal. Se remarcă anumite asemănări printre cele 15 răspunsuri  ale 
elevilor. Răspunsurile vizează o perspectivă: „învăţ pentru viitor, să fiu (să ajung) cineva/ceva în 
viaţă” / „să ştiu să vorbesc, să scriu mult” / „să învăţ limbi străine” / „pentru un loc de muncă mai 
bun, pentru angajare” / „să am un serviciu şi o slujbă bună” / „să am un job bun, o casă, să plec în 
străinătate” etc. 

Se observă, după analiza cantitativă şi calitativă a răspunsurilor elevilor, că răspunsul 
predominant la întrebarea „La ce crezi că te va ajuta/ îţi va folosi ceea ce înveţi în şcoală?” este: 
„ceea ce învăţ acum la şcoală îmi va folosi pe viitor în viaţă”. Acest tip de răspuns dovedeşte că 
elevii nu sunt doar motivaţi pentru învăţare, ci şi conştienţi de valoarea şi importanţa acesteia. 

Din dialogurile dintre elevi şi părinţi şi elevi-cadre didactice, purtate în diverse situaţii şi 
contexte, se observă o influenţă în ideile pe care ei le-au preluat de la adulţi: înveţi pentru viitorul 
tău, pentru un serviciu mai bun, pentru că îţi va fi de folos în viaţă. Este firesc să fie aşa, deoarece 
adultul este un model de urmat pentru copil. 

Pentru elevii cu vârsta şcolară de 8-10 ani, modelul aprecierii învăţătorului devine măsură de 
apreciere a propriei activităţi. S-au remarcat printre respondenţi: unul care consideră că tot ce învaţă 
la şcoală îi va fi de folos în viaţa „reală„şi un altul care prezintă un grad înalt de structurare a 
motivaţiei, nu doar la nivel de interese, ci şi de aspiraţii şi ideal(ex.: „ce am învăţat şi voi învăţa în 
şcoală mă ajută să devin poliţistă.”) 

După analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării, ipoteza formulată iniţial s-a confirmat: la 
elevii cu vârsta şcolară 8-10 ani motivele învăţării au caracter predominant cognitiv. Pe baza 
răspunsurilor oferite de elevi la întrebările din chestionarul aplicat şi în urma interpretării acestor 
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răspunsuri am identificat motivele învăţării la elevii cu vârsta şcolară 8-10 ani şi a fost atins primul 
obiectiv O1 al prezentei cercetări.Aceste motive ale învăţării sunt clasificate mai jos în ordinea 
frecvenţei în care au apărut şi a importanţei lor: 
 
 O2: Clasificarea motivelor învăţării: 
 

Motivul este „un obiect care răspunde la o trebuinţă sau alta şi care este reflectat sub o formă 
sau alta de către subiect, conducând activitatea sa.” D. Vintilescu 

Din rezultatele obţinute în urma cercetării celor 15 subiecţi am realizat o clasificare a 
principalelor motive ale învăţării: 

Motivele învăţării la şcolarul mic sunt diverse. La elevii cu vârsta de 8-10 ani, acestea sunt: 
 
- dorinţa de a afla/ a cunoaşte lucruri noi şi interesante, curiozitatea de a li se explica/ de a-şi 

explica tot ce este nou (60%)- motivaţie intrinsecă, superioară, de natură cognitivă 
- obţinerea de calificative foarte bune (20%) – motivaţie extrinsecă, activitatea de învăţare 

fiind un mijloc prin care se urmăreşte îndeplinirea scopului 
- laudele/aprecierile primite de la învăţători şi părinţi sunt alte motive ale învăţării 

şcolare(13,3%): succesul, reuşita avută într-o activitate face să crească nivelul de aspiraţie al 
elevilor şi dorinţa de a „atinge„cât mai des pragul succesului şcolar/reuşitei şcolare 

- recompensele materiale, cadourile pe care copilul le primeşte  de la părinţi pot fi şi ele 
motive pentru care unii elevi învaţă(motivaţie extrinsecă, inferioară motivaţiei interne). 

Aşadar, uneori elevul învaţă pentru că îl interesează, alteori el învaţă pentru ca asa trebuie.    
Întotdeauna motivele sunt centrate în jurul unui motiv dominant, căruia i se subordonează 

toate celelalte motive. 
 
VIII. CONCLUZII: 
Analizând şi interpretând rezultatele şi răspunsurile tuturor elevilor chestionaţi, se poate trage 

concluzia că motivaţia învăţării la elevii cu vârstă şcolară de 8-10 ani este predominant de natură 
internă, intrinsecă şi urmăreşte interesul cognitiv, nu recompensele, nici teama de eşec. 

Aşadar, se confirmă ipoteza conform căreia motivele învăţării la elevii cu vârsta şcolară de  
8-10 ani sunt predominant cognitive, deoarece sunt bazate pe dorinţa de cunoaştere, de a şti şi a 
învăţa lucruri noi. De asemenea, cele două obiective stabilite iniţial şi urmărite pe parcursul acestei 
cercetări au fost îndeplinite, iar ipoteza s-a confirmat. 

MOTIVAŢIA este, cu siguranţă, „motorul dezvoltării personalităţii”. Acest proces psihic are 
rol deosebit de important în activitatea de învăţare a elevului şi în formarea personalităţii acestuia. 
Nu poate avea loc un proces educaţional eficient dacă nu s-ar identifica dinainte motivele învăţării, 
dacă n-ar fi determinată aria lor de acţiune şi dacă învăţătorul n-ar şti să se folosească de forţa 
acestor motive în practica educaţională. 

Cunoaşterea motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfăşurarea actului învăţării este 
deosebit de importantă pentru cadrul didactic, deoarece aceste motive îi indică exact calea ce 
trebuie s-o urmeze în vederea finalizării cu succes a educaţiei. 
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STILURI DE ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR 
 

Profesor  Iuliana Calavie  
Şcoala Gimnazială Plopu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stilul de invatare 
auditiv 

Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune. 

Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici. 

Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile verbale/ 
orale. 

Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud. 

Stilul de 
invatare vizual 

Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc. 

Le plac prezentările şi proiectele vizuale. 

Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi 
hărţi. 

Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd. 

Stilul de invatare 
tactil-kinestezic 

Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale la care 
au participat cu mâinile şi întreg corpul. 

Le place să folosească instrumentele sau preferă lecţiile 
în care sunt implicaţi activ în activităţi practice. 

Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut o 
dată, le-au exersat şi le-au aplicat în practică 

Au o bună coordonare motorie. 
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FRICĂ SAU PLĂCERE DE ŞCOALĂ? 
 
 

Prof. înv. primar Diana Raţiu  
Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofornea, jud. Arad 

 
 

Intrarea copilului în şcoală este un moment unic. Nu pentru toţi însă este şi un moment plăcut. 
Pentru unii, aceasta creează tensiuni interioare, întrebări care îşi caută răspuns. Cu toate că îşi 
doresc să meargă la şcoală, lipsa de familiaritate a locului, a învăţătoarei şi a noilor colegi îl fac pe 
copil să manifeste o stare de anxietate în momentul în care se desparte de părinţii sau de bunicii care 
l-au adus la şcoală. Această stare se manifestă adesea la copiii ai căror părinţi sunt foarte protectori 
şi grijulii sau la copiii care nu au frecventat grădiniţa. 

Pentru ca anxietatea să fie minimalizată se recomandă ca părintele să colaboreze cu 
învăţătoarea, cea care are experienţă în acest domeniu. Părintele care îşi aduce copilul la şcoală 
poate rămâne alături de acesta până în momentul în care micuţul s-a familiarizat suficient cu noul 
cadru, după care se retrage, luându-şi calm şi hotărât la revedere de la copil. 

Mai sunt situaţii în care copilul se poate adapta repede la programul şcolii, dar atunci când 
apar conflicte cu alţi colegi, reacţionează prin plâns. În cele mai multe cazuri cere să fie liniştit de 
mama. Dacă supărarea persistă, înseamnă că nu durerea fizică i-a declanşat o asemenea stare, ci 
dorinţa de a fi cât mai aproape de familie. 

Astfel, părintele va trebui, cu multă răbdare şi tact, să-i explice copilului cât de important este 
să meargă la şcoală şi cum pot fi depăşite asemenea conflicte cu colegii de clasă. Nu forţa, duritatea 
şi violenţa reprezintă cele mai eficiente mijloace de convieţuire socială. 

Anxietatea apare frecvent la copiii conştiincioşi care, intimidaţi de apariţia noului, a 
învăţătoarei, a colegilor, se tem că nu vor mai fi la înălţimea aşteptărilor familiei lor.  

Părinţii trebuie să colaboreze permanent cu şcoala atât prin informare, cât şi prin implicarea în 
activităţile ei, deoarece o ruptură a relaţiei celor doi factori educativi poate duce la un eşec nedorit 
de nimeni. Şcoala colaborează cu familia în domeniul învăţării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, morale, estetice, dar şi în diferite domenii de 
activitate în afara şcolii. 

Rolul familiei în educaţia copilului nu încetează la vârsta şcolarizării. Este greşită concepţia 
unor părinţi, de felul: ,,L-am dat la şcoală, să-l înveţe dascălul“. Şcoala şi dascălul nu pot suplini în 
totalitate lipsa de preocupare a unui părinte. Unii părinţi nu au mai avut copii la şcoală. Pentru ca 
rolul de supraveghetor să fie mai uşor şi să-i ajute pe copii să se integreze rapid în procesul de 
învăţământ, la lectoratele cu părinţii am prezentat câteva teme axate pe rolul familiei în educaţia 
şcolarului mic: ,,Relaţia dintre copii şi părinţi“, ,,Regimul zilnic al elevului în familie“, ,,Debutul 
şcolar“, ,,Probleme de integrare a copilului în colectivitate“, ,,Pregătirea lecţiilor“ etc. 

Şcolarul din clasa I învaţă sub influenţa impulsurilor adulţilor. Dorinţa sa de a se adapta 
statutului de şcolar se naşte şi sub influenţa dorinţei de a-i bucura pe părinţi sau măcar de a nu-i 
supăra şi a-şi atrage o sancţiune din partea acestora. Treptat, intervine în motivaţie învăţătoarea, 
prin rolul psihologic pe care-l joacă în raport cu copiii. Învăţătoarea trebuie să fructifice această 
,,deschidere“ a personalităţii şcolarului mic, pentru a-i cultiva ataşamentul faţă de şcoală şi 
învăţătură, dragostea şi interesul pentru cunoaştere. 
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CUNOAŞTEREA PARTICULARITĂŢILOR DE 
VÂRSTĂ ŞI INDIVIDUALE ALE PREŞCOLARILOR ÎN VEDEREA 

INTEGRĂRII LOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
 

Prof. înv. primar Ioana Laza,  
Liceul Vocaţional Pedagogic „N. Bolcaş”, Beiuş 

 
 

Cunoaşterea trăsăturilor psihice, a trăsăturilor de personalitate ale copiilor a fost şi este una 
din condiţiile luării unor decizii adecvate în procesul instructiv-educativ, una din premisele 
indispensabile ale eficienţei în acţiunile întreprinse de copii. 

Copilul nu poate fi privit doar ca o maşină, care poate sau nu poate să dea un anumit 
randament. El trebuie să fie luat în consideraţie şi sub aspect afectiv-motivaţional, adică sub 
aspectul trebuinţelor, preferinţelor, aspiraţiilor şi intenţiilor sale. În consecinţă, sarcinile pe care un 
preşcolar le are în faţă se caracterizează nu numai printr-un anumit grad de dificultate în raport cu 
aptitudinile, cunoştinţele şi deprinderile sale, ci şi printr-o anumită valenţă pozitivă sau negativă, în 
raport cu trebuinţele şi preferinţele acestuia. 

Ponderea factorilor nonintelectuali din structura personalităţii, necesari pentru determinarea 
conduitei şi a succesului în activitatea şcolară a fost relevată de mai mulţi specialişti. În acest sens 
D. Salade (1995) arăta că nivelul aspiraţiilor, configuraţia intereselor şi aptitudinilor, caracterul 
motivaţiei, calităţile de voinţă şi caracter deţin o pondere mare în orientarea şcolară şi profesională. 
Aşadar, formarea cu succes a trăsăturilor afectiv – motivaţionale ale personalităţii, pe lângă 
repercursiunile pozitive directe asupra formării profilului moral al elevilor, asupra orientării lor 
axiologice, pot influenţa favorabil şi dezvoltarea intelectuală a elevului, potenţând caracterul activ şi 
formativ al instrucţiei şcolare. 

Demersurile pentru realizarea unui învăţământ eficient sunt deci strâns legate de crearea unor 
condiţii optime şi a unor situaţii stimulatoare pentru munca de zi cu zi a elevilor. Perfecţionarea 
continuă a procesului educativ, în vederea funcţionalităţii lui ca sistem, implică strategii şi tactici 
diferenţiate, angajează în fazele de proiectare, organizare şi realizare practică un efort variabil şi 
proporţional cu raţiunile politicii şcolare, cu calitatea pregătirii factorilor şi a resurselor ce stau la 
baza procesului formării şi dezvoltării personalităţii elevului (Tomşa, Ghe.,2005) .  

În ţările cu un sistem instructiv-educativ modern şi dezvoltat, şcolarizarea timpurie a copiilor 
se organizează nu numai în funcţie de vârsta cronologică a acestora ci şi în funcţie de vârsta mintală 
şi afectivă.  

Prelungirea duratei şcolarizării a dus la modificarea limitei inferioare a vârstei de intrare în 
şcoală şi în ţara noastră. În consecinţă, maturitatea şcolară devine o problemă esenţială, aceasta 
fiind expresia unei etape de dezvoltare a copilului, acel nivel al dezvoltării lui în care activitatea de 
tip şcolar poate contribui din plin la dezvoltarea personalităţii lui. Acest nivel se plasează între 5-6 
ani. 

Mediul socio-cultural familial favorabil poate accelera dezvoltarea intelectuală a copilului aşa 
cum o poate şi întârzia. Inegalitatea şanselor educative provine de multe ori din familiile naturale 
ale acestora. 

Generalizarea învăţământului preşcolar este menită să contribuie la relativa omogenizare a 
colectivelor de copii şi la atenuarea diferenţelor sensibile dintre ei atunci când vin la grădiniţă. 
Intrarea în şcoală este un prag semnificativ pentru viaţa preşcolarilor. 

Utilizarea unei metodologii de psihodiagnoză diferenţială în pragul şcolarizării permite 
cunoaşterea nivelului general de dezvoltare psihică reală a copiilor fiind o condiţie a omogenizării 
colectivelor clasei pregătitoare dar şi o timpurie depistare a unor cazuri de imaturitate şcolară, 
intelectuală sau afectivă pentru ulterioare programe corective şi compensatorii (Mitrofan, N., 1997).  

Este un lucru bine ştiut că şcoala îşi începe acţiunea educaţională pe fondul acumulărilor 
realizate de copii la vârsta preşcolară. O consecinţă a acestei constatări o constituie, cum e firesc, 
necesitatea cunoaşterii „zestrei" intelectuale, a acumulărilor realizate de copii înainte de intrarea în 



65

şcoală, a nivelului lor de dezvoltare intelectuală (Sas, C., 2007). Aceste achiziţii, care au un mare 
rol în demararea cu succes a copiilor în clasa pregătitoare se cer a fi preluate „din mers" astfel ca 
adaptarea să se facă treptat, pe nesimţite, prin noi acumulări pe care ei le vor face, de data aceasta în 
forme specifice activităţii şcolare. 

Trebuie cunoscute acumulările realizate în perioada preşcolară, în special a elementelor 
pregătitoare pentru învăţarea citirii şi scrierii: capacitatea de exprimare a copiilor, nivelul auzului 
lor fonematic, posibilităţile de mânuire a instrumentelor de scris, de coordonare a mişcărilor mâinii 
în vederea realizării unor desene. Metodele utilizate în acest scop sunt: observaţia, convorbirea, 
testul, chestionarul oral, lucrări speciale de sondaj, etc (Mitrofan, N., 1997). 

Toate acestea sunt menite să prevină inadaptarea şcolară şi demotivarea şcolarului mic care 
poate fi dramatică pentru evoluţia lui ulterioară. Este vorba nu numai de reuşita lui şcolară ci şi de 
imaginea şi stima lui de sine care se limpezeşte acum prin aprecierile primite din partea adulţilor dar 
şi a colegilor de şcoală. Cu o pregătire profesională corespunzătoare, educatoarele, psihologii şi 
pedagogii pentru învăţământ preşcolar trebuie să cunoască şi să utilizeze metode de diagnostic 
diferenţial, să depisteze şi să diagnosticheze cazurile de inadaptare şcolară. 

Probele psihologice împreună cu cele pedagogice, utilizând metoda testării psiho-pedagogice, 
a observaţiei, a studiului de caz, vor eficientiza cunoaşterea preşcolarilor mari în pragul intrării în 
viaţa şcolară (Mitrofan, N., 1997).. 

Aş recomanda astfel o colaborare cât mai strânsă între educatori şi învăţători pentru 
cunoaşterea nivelului intelectual al copiilor şi pentru aplicarea metodelor cele mai eficiente în 
activitatea şcolară, pentru educarea şi pregătirea tinerelor generaţii pentru viaţă, pentru că menirea 
dascălului este de a da lumina pe care o posedă şi celor care vor lumina, după cum afirmă Nicolae 
Iorga „un învăţat are două datorii: să înveţe necontenit şi să înveţe pe alţii”. 

Peste ani, îi vom întâlni pe actualii preşcolari adulţi angrenaţi în structuri sociale, economice, 
politice, culturale, si abia atunci vom vedea roadele muncii noastre, pentru că ţelul tuturor dascălilor 
este să formeze generaţii cu sufletul curat. 
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MODALITĂŢI DE STIMULARE, FORMARE ŞI DEZVOLTARE A 
CONDUITEI CREATIVE LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR  

PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 
 

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

Com. Doljeşti, Jud. Neamţ 
 
 

Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal cu incidenţă determinată asupra 
biografiei personale, iar formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să 
devină un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a societăţii româneşti. Transformarea educaţiei 
într-un proces permanent este imperativ pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acestora reclamă 
efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-
media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, 
aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, 
întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se 
integreze armonios în societate. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 
a activităţilor. 

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, 
în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, 
sezatori, serbari, excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, 
concursuri etc. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. 

Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc şi constatând 
că lucrările destinate serbărilor şcolare din ultimele decenii au fost deficitare prin conţinutul, 
valenţele şi scopul, ca însuşi sistemul educaţional unilateral care le-a generat şi degenerat, voi stărui 
asupra acestei forme de activitate extracurriculară. 

Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală 
prin practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora. 

Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiţia 
adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. Se exersează 
funcţiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort 
spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi neîmplinirile individuale. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să demonteze jucării. 
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Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor şi presupun o 
cunoaştere aprofundată a materiei învăţate. Întrebările pot cuprinde: interpretare, recitare, priceperi 
şi deprinderi formate în activităţile practice. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăţie 
de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii estetice. Valoarea 
estetică este sporită şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un colţ din natură (parcul sau 
grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcerea estetică, satisfacţie-toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi 
stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin 
excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe. 

Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru 
a-i face să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca 
un act de ridicare a nivelului cultural. 

Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită 
fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul 
prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt 
atraşi mai mult de desene animate, pe măsura înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu 
caracter istoric, emisiuni legate de viaţa plantelor, a animalelor etc.). 

Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe copil 
în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi 
îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde. 

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 
care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 
operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 
proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat. 

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute 
de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de 
disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului 
social. 

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să 
realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale 
copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea 
dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, 
conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.  

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la 
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dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, 
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activitătilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 
îndeplinesc niste condiţii : 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă; 
 formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 
Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care 
face parte. 

Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 
scurte texte . 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în 
şcoală. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, 
a zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a 
se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie 
.Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol a stimulat imaginaţia 
elevilor. Element dominant al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări 
artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în 
interpretarea/realizarea unor monologuri. 
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Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele 
de nivel primar, dar am participat şi la Concursuri Naţionale şi Internaţionael de creatie plastică şi 
creaţie literară., Micul matematician, Ortografie şi comunicare, etc. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme 
de activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 
elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-
formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe 
sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele 
fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând 
realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, 
variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 
actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ȘCOALA – FACTOR PRINCIPAL AL PROCESULUI ORIENTĂRII 
 

Prof. înv. primar, psihopedagog Mirela Popescu,  
Școala generală nr. 1 Voluntari, Ilfov 

 

Orientarea scolara si profesionala este un factor complex si de durata, in cadrul careia este 
implicata intreaga comunitate sociala. Ca urmare, la realizarea obiectivelor si sarcinilor acestui 
domeniu de activitate participa mai multi factori. Ponderea  cea mai mare o au insa doi dintre ei si 
anume: scoala si familia. 

Orientarea carierei reprezinta o problema complexa si de lunga durata,ce presupune 
competenta si colaborare intre diversi specialisti pentru o mai buna cunoastere de sine, pentru  o 
comunicare interpersonala si invatare eficienta,capacitatea elevilor de a lua decizii in situatii de risc 
si de criza si alegerea unei meserii in functie de competentele dobandite. 

La nivelul scolii, principalii factori implicati  in procesul de orientare sunt: profesorii, 
dirigintii, profesorul consilier si directorul scolii. 

1. Profesorul – indiferent de specialitatea predata in scoala, el constitue principalul factor al 
muncii de orientare a elevilor. Are sarcina de a participa continuu si sistematic la activitatea de 
cunoastere a elevilor si de indrumare a acestora in procesul alegerii studiilor si carierei in functie de 
atitudini si aptitudini. Pe baza acestei cunoasteri realizata de acesta si completata cu informatii de la 
alte surse (diriginte, familie, profesor consilier, psiholog s.a.) se individualizeaza educatia si 
informarea profesionala a elevilor, iar in final se acorda Sfatul de Orientare. 

Activitatea profesorului in domeniul orientarii este necesara in toate unitatile scolare prin 
manifestarea  de actiuni specifice in toate componentele sale prin: cunoastere, educare, implicare 
directa, informare, responsabilizarea si indrumarea elevilor. 

2. Dirigintele – este coordonatorul activitatii de orientare la nivelul clasei. El participa in mod 
direct la desfasurarea procesului de orientare in calitatea sa de profesor, iar in calitatea sa de 
diriginte coordoneaza activitatea celorlalti profesori pentru cunoasterea, informarea si indrumarea 
elevilor in plan scolar si profesional. O alta atributie a dirigintelui este aceea de informare directa a 
elevilor cu privire la studiile si profesiile spre care se pot indrepta. 

3. Profesorul consilier este cel care alaturi de diriginte poate sustine ora de Consiliere din aria 
curriculara Consiliere si Orientare din planurile cadru  de invatamant. Forma de organizare a clasei 
in cadrul orei de consiliere se va realiza in functie de: 

 obiectivele stabilite; 
 subiectul propus; 
 nevoile individuale si de varsta ale grupului de elevi (investigate, in prealabil, prin analiza 

de nevoi); 
 continuturile si procesele de invatare specifice temei; 
 stilurile de invatare; 
 pregatirea cadrului didactic. 
Pe parcursul orei se va realiza o topica a exercitiilor propuse ca: 
 de „incalzire”, de spargere a ghetii, adaptate temei; 
 exercitiile propriu-zise, specifice temei (de ex. pentru clarificarea deciziilor in alegerea 

unei meserii se folosesc exercitii de negociere si rezolvare de probleme); 
 in final se obtin concluziile si feed back-ul. 
4. Directorul impreuna cu ceilalti factori implicati orienteaza elevul in functie de posibilitatile 

si aspiratiile elevului pe de o parte, iar pe de alta parte dorintele familiei si oferta sociala. Aceasta 
orientare are un caracter formativ, dar „orice orientare gresita reprezinta un esec educativ al scolii”. 

  In concluzie, activitatea de informare se axeaza pe posibilitatile de continuare a studiilor la 
absolvirea ciclurilor de invatamant, pe cunoasterea retelei scolare si academice, pe specificul 
studiilor in diferite profiluri si specializari liceale sau academice. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢILE 
EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. înv. primar Dorina Hădărău  
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 

 
 

În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii 
învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 
umane, formarea personalităţii autonome şi a creativităţii, prin diversificarea şi optimizarea 
activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor 
didactice şi comunităţii locale. 

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 
care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 
operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 
proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat. 

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute 
de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de 
disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului 
social. 

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să 
realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale 
copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea 
dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, 
conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.  

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la 
dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, 
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activitţăilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 
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Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 
îndeplinesc niste condiţii: 
- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă; 
- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 
încredere. 

Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care 
face parte. 

Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul 
că aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea 
descoperim însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile 
extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca şi formatori nu putem să-i facem pe elevi să 
conştientizeze cât de necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor 
activităţi. 

Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a 
copiilor, multe acţiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar 
(acţiuni ecologice, sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul 
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. 
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective 

educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare 
de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de 
elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. 

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta 
şi priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în 
modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

Activităţile extracurriculare de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi 
mişcare îmbracă forme multiple :serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate 
educaţionale, proiecte educaţionale, activităţi educative, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase 
prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii şi creativităţii acestora, întrucât lumea 
actuală este stăpânită de televizor sau de calculator . 

Excursiile sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. 
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, 

ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul 
activităţilor organizate în şcoală. În acest sens, am organizat în cursul acestui an şcolar excursii cu 
elevii şcoala noastră, pe traseul Păgaia-Oradea-Deva-Cluj şi retur . 

Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 
scurte texte . 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în 
şcoală.  
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Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a 
zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se 
exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie 
.Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol a stimulat imaginaţia 
elevilor. Element dominant al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări 
artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în 
interpretarea/realizarea unor monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele 
de nivel primar, dar am participat şi la Concursuri Naţionale şi Internaţionael de creatie plastică şi 
creaţie literară., Micul matematician, Ortografie şi comunicare, etc. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme 
de activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct 
de vedere interdisciplinar. Astfel de activităţi am realizat în cadrul proiectului judeţean Alimentaţia 
raţională şi proiectul interjudeţean Tradiţii şi obiceiuri specifice zonei ăn care locuim. Acţiunile 
desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice dar şi în 
stimularea potenţialului creativ al copiilor prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau 
a unor expoziţii cu lucrările elevilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 
elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-
formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe 
sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele 
fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând 
realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, 
variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 
actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
 
 

Profesor Nicoleta Ilma Predatu  
Școala Gimnazială Drăganești de Vede 

Jud. Teleorman 
 
 

Nu este ceva neobisnuit ca elevii sa intimpine dificultati, cand invata la scoala. Profesorii 
trebuie sa-si faca griji numai atunci cand dificultatile acestora sunt suficient de serioase si 
persistente. Dificultatile de invatare pot fi identificate cand exista o neconcordanta intre cererile 
adresate elevilor si resursele lor personale de a raspunde acestora. Acestea sunt interactive prin 
insasi latura lor, adica nu pot fi percepute izolat de situatia sau contextul in care apar. Dificultatile 
de invatare sunt rezultatul unei combinatii atat de complexe de factori incat rareori este posibil sa 
identifici o cauza anume. 

Chiar si in cazurile in care elevii de limitari cognitive sau probleme medicale ce ingreuneaza 
invatarea, dificultatile pe care le intampina si cerintele educationale ce rezulta variaza in functie de 
atitudinile si asteptarile celorlalti. In toate cazurile, este clar ca sprijinul, cunoasterea si intelegerea 
pe care elevii cu dificultati de invatare le primesc atat la scoala cat si acasa joaca un rol insemnat in 
progresul lor educational. 

Termenul de dificultati de invatare acopera o gama extrem de larga de dificultati printre care 
acelea:  

– serioase si multiple, grave, medii sau minore; 
– specifice unui aspect al invatarii sau comune multor aspecte; 
– temporare sau de lunga durata. 

 
CARACTERISTICILE ELEVILOR CU DEFICIENȚĂ DE ÎNVĂȚARE 

 
Ceea ce ii deosebeste pe toti elevii cu dificultati de invatare este caracterul unic al deficientei. 

Daca este adevarat ca acesti elevi pot fi grupati dupa caracteristici comune bazate pe cerintele 
educationale speciale, este la fel de adevarat ca fiecare elev nu se incadreaza perfect intr-o anumita 
categorie. De exemplu, elevii care au o deficienta mintala nu au cu totii aceleasi aptitudini 
intelectuale, deficientii auditiv nu au cu totii aceeasi incapacitate, la fel ca si deficientii de vedere, 
cei handicapati psihic, nu au aceleasi cerinte educationale speciale. Diferentele ce se remarca de 
obicei la majoritatea elevilor cu cerinte educative speciale sunt atat de mari incat profesorii nu pot 
stabili criterii ferme pentru fiecare categorie de dificultati „clasice”. 

Alte caracteristici ale copiiloe cu cerinte educative speciale: 
– le lipseste deseori maturitatea si au un comportament narcisist si egocentric. Din aceasta 

cauza, indiferent de varsta lor, adultii ii trateaza ca pe niste copii. 
– deseori, ei sunt speriati de scoala, dar colegii lor ii pot ajuta sa depaseasca aceasta frica. 
– este posibil sa inteleaga informatiile, dar sunt incapabili sa raspunda la intrebari. Ei au 

capacitatea de a intelege, dar le lipseste posibilitatea de a reda cele stiute. 
– uneori sunt coplesiti de sarcinile pe care trebuie sa le execute. Ei pot sti sa rezolve o 

problema, dar nu o pot rezolva practic. 
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DEPISTAREA ELEVILOR CU DIFICULTATI DE INVATARE 
 

Exista doua orientari principale pentru depistarea dificultatilor de invatare. Primul este 
criteriul excluziunii. Cu ajutorul lui se determina daca un elev are o anumita dificultate de invatare 
sau daca dificultatile sunt asociate altor afectiuni (deficienta mintala, fizica, vizuala, auditiva sau 
afectiva, o intelegere greoaie sau un handicap cultural). Va trebui sa studiem continuu toate 
aspectele dezvoltarii elevului, inclusiv acuitatea vizuala si auditiva, precum si diversi factori 
afectivi. 

Unul dintre inconvenientele acestui demers este acela ca dificultatile de invatare nu au 
intotdeauna cauze bine determinate. De exemplu, unii elevi cu dificultati de invatare prezinta 
deseori simptomele unui comportament ce indica tulburari afective (agitatie, impulsivitate). 
Aceleasi simptome descriu in egala masura o deficienta de invatare numita de Asociatia psihiatrilor 
amaricani „tulburari de atentie insotite sau nu de hiperactivitate”. 

O caracteristica comuna a elevilor cu deficiente de invatare este prapastia ce exista intre 
aptitudini si realizarile lor. De exemplu, un elev poate avea aptitudini superioare la nivelul 
limbajului vorbit, dar sa prezinte grave deficiente in limbajul scris. Aceasta diferenta este al doilea 
criteriu traditional de depistare a dificultatilor de invatare. Se ia in considerare aceasta abatere 
pentru stabilirea profilului elevului. 

De exemplu, elevii cu deficiente mintale au aptidiuni scazute in mai toate domeniile; in 
schimb, cei cu dificultati de invatare nu au deficiente decat in anumite domenii. 

Daca un elev corespunde acestor doua criterii generale, profesorului ii revine sarcina de a 
studia mai profund dificultatile de invatare si de a determina modificarile programului elevului 
pentru ca acesta sa corespunda cerintelor sale.  

O metoda utilizata in depistarea elevilor cu dificultati de invatare este planul de interventie in 
dificultatile de invatare. 

Planul de interventie esteun text grila bine completat ,de care se servesc toti cei care decid sa-
si orienteze interventiile asupra copilului. Inainte de toate el se constituie intr-un demers pentru a 
cunoaste copilul si a aviza masurile educative care i se potrivesc. Acest demers necesita participarea 
atat a specialistului cat si a parintilor. Planul de interventie personalizata corespunde nevoii de 
abordare cat mai individualizata a problemelor de invatare si identifica teza potrivit careia, fiecare 
copil fiind diferit, fiecare problema trebuie cunoscuta si tratata individualizat. El este un instrument 
conceput sa raspunda nevoilor personale ale unui copil aflat in dificultate. Prin aceasta modalitate se 
propun obiectele invatarii si insertiei sociale, se descriu modalitatile si resursele necesare pentru a 
sprijini copilul aflat in dificultate sa se adapteze si sa invete mai bine. 

Orice plan de interventie in dificultati de invatare are urmatoarele elemente componente: 
– informatii initiale despre copil si problemele care constituie cerintele educative speciale la 

acest moment, culese prin instrumente variate ca teste psihologice, probe scolare, observatii, 
discutii; 

– evaluarea problemelor scolare sub forma enumerarii lor; 
– anticiparea unor rezultate prin pronosticul initial; 
– consemnarea unor examinari initiale, a unor examinari periodice si a unor examinari finale; 
– descrierea metodelor de interventie si a mijloacelor folosite; 
– pasii interventiei adaptati tipului de probleme si individualizati; 
– inregistrarea progreselor; 
– consemnarea rezultatelor interventiei; 
– formele de sprijin alese prin parteneriatul cu specialistii, familia, scoala. 
Un plan de interventie util si functional este mai mult decat un formular. Pentru a servi 

interventiei, planul trebuie sa fie dinamic, flexibil si sa aiba nota personala a intervenantului. 
G. Goupil identifica cinci etape in elaborarea planului.  
 



76

Acestea sunt: 
Etapa 1 in care se constata dificultatile de invatare a elevului; 
Etapa 2 in care se realizeaza  o analiza amanuntita a situatiei; 
Etapa 3 de referinta, cand profesorul face cunoscut faptul ca are nevoie de sprijin in 

rezolvarea dificultatilor de invatare; 
Etapa 4 de evaluare a nevoilor, fortelor si slabiciunilor elevului; 
Etapa 5 in care se schiteaza planul de interventie; 
Etapa 6 se refera la aplicarea si evaluarea efectelor planului propus. 
Din cercetarile pe care le- am efectuat rezulta cu certitudine ca dificultatile de invatare scolara 

reprezinta un fenomen complex cu implicatii sociale, pshicologice si pedagogice. Ele reprezinta un 
punct pe traiectoria invatarii scolare in spatele caruia se afla complicate procese de natura variata. 
Dificultatile de invatare scolara nu sunt generate de o singura cauza, ci de factori care actioneaza 
concomitent si convergent, de natura fiziologica, psihologica, sociala si educationala. 

Daca in general cadrele didactice sunt pregatite pentru a face fata sarcinilor didactice, pentru 
probleme atat de complicate ale recuperarii elevilor cu deficiente de invatare sunt mai putin 
inarmate. De aici necesitatea majora a infiintarii in scoli a cabinetelor de consiliere. 

Important este sa reusim sa descoperim cauzele reale ale aparitiei dificultatilor de invatare, 
numai astfel recuperarea acestor copii este perfect posibila.  
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR – O METODĂ  
INOVATOARE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
 

                                                                                             Prof. înv. primar Olariu Liliana 
                                                                                              Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi 

 
 

Motto: „Supravieţuirea omului depinde de capacitatea sa de a învăţa, de a se recalifica, de a 
uita ce a învăţat cândva şi de a se instrui ca totul altfel în viitor.” (Horst Siebert) 

 
Trăim într-o societate a cunoaşterii, acolo unde elevii nu trebuie să mai memoreze şi să 

reproducă exact informaţiile ci trebuie, în primul rând, să o înţeleagă. În şcoală se urmăreşte 
transformarea procesului didactic clasic într-o activitate interactivă şi atractivă, uşor de parcurs, ce 
conduce la o implicare mai mare din partea elevilor şi la o asimilare mai rapidă şi de durată a 
cunoştinţelor. 

În ţara noastră, în ultimii ani, soluţiile complementare la sistemul de învăţământ au câştigat tot 
mai mult încrederea profesorilor, a elevilor şi a societăţii, în general. Şcoala, în cea mai mare parte, 
s-a adaptat noilor tendinţe, schimbării sociale, pentru pregătirea individului pentru un nou stil de 
viaţă şi de instruire: învăţarea continuă. Faptul că în viaţa fiecăruia a pătruns mai târziu sau mai 
devreme calculatorul şi, implicit, Internetul, a determinat o schimbare atât a metodelor/mijloacelor 
de instruire, cât şi a profilului cadrului didactic. Vechiul „Domn’ Trandafir” îşi găseşte un nou stil 
în predarea-învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor. Astfel, şi eu, omul de la catedră de „ceva” ani, am 
simţit că trebuie să mă „reformez”, să mă aliniez la noile cerinţe ale societăţii, urmând cursuri de 
formare în domeniul IT.    

Noile tehnologii ale societăţii informaţionale – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – au 
intervinit şi au sprijinit educaţia cu paşi repezi. Prin răspândirea şi diversificarea IAC (instruirea 
asistată de calculator) rolul cadrului didactic a căpătat alte valenţe. Atunci am realizat cât de 
importantă este această nouă metodă în procesul instructiv-educativ. 

Treptat, instruirea în şcoală a suferit modificări prin degrevarea de activităţile de rutină, 
amplificând rolul celui de la catedră prin faptul că trebuie să realizeze programe cu care să 
elaboreze proiecte de programe şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. Experienţa 
profesorului este integrată în programul de învăţare prin aplicarea metodei IAC, prezenţa sa fiind 
discretă, dar importantă pentru că stabileşte momentul şi modalitatea de aplicare a metodei ca 
alternativă importantă la metodele clasice.. 

Astfel, procesul instructiv-educativ se transformă dintr-un sistem centrat pe profesor, într-unul 
centrat pe elevi (subiecţi). Oricât de complete ar fi programele, profesorul rămâne adevărata sursă 
de învăţat la care se adaugă calităţile comunicării verbale şi nonverbale prin intermediul cărora 
informaţiile de învăţat capătă o altă valoare. 

Avantajele oferite de utilizarea calculatorului în procesul de instruire au impus o altă gândire 
din partea profesorului, o altfel de formulare a problemelor, fiind nevoit să-şi revizuiască 
conceptele, să-şi coreleze obiectivele şi să-şi orienteze arsenalul metodic în direcţia eliminării 
activităţilor intelectuale de rutină. 

Dacă la început, primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator au fost spre 
învăţarea prin verificarea cunoştinţelor, treptat au început să apară soft-uri educaţionale care au 
încurajat construcţia activă a cunoştinţelor. În felul acesta, elevul este eliberat de rutină, fiindu-i 
stimulată activitatea intelectuală. 

Atât prin laboratoarele AEL, cât şi prin soft-urile educaţionale achiziţionate la clasă, lecţiile 
au căpătat o altă valoare. Elevii devin mai interesaţi de informaţiile ce urmează a le achiziţiona, 
jocul prin intermediul calculatorului facilitând acest act intelectual, încă din clasele primare. 
Treptat, în clasele mai mari, studiul prin intermediul calculatorului electric devine un strict necesar, 
indispensabil vieţii.  
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Sectoarele de activitate în domeniul IAC: 
 
Ca instruirea asistată de calculator să-şi găsească aportul într-o unitate de învăţământ, este 

bine să se ţină seama de concluziile celor care au experimentat această metodă. Potrivit activităţii  
privind domeniul calculatoarelor electrice, trebuie rezolvate în cadrul unităţii de învăţământ cele 
patru sectoare: 

1) predarea informaticii prin disciplinele-opţional la clasele primare şi/sau prin discipline de 
studiu la cele gimnaziale; 

2) programarea pedagogică a conţinutului şi a activităţii elevului în legătură cu acel conţinut 
(conţinutul se detaliază în paşi a căror dimensiune se aproximează practic, iar activitatea se 
divizează în secvenţe); 

3) elaborarea programului-computer (produsul informatic în care se transpune produsul 
pedagogic); 

4) sectorul care vizează problemele de hardware în formă specifică învăţământului. 
 
 

Rolul şi importanţa calculatoarelor electrice în procesul de instruire: 
 

Calculatoarele electrice preiau doar anumite segmente ale procesului de instruire şi anumite 
momente auxiliare din munca elevului.  

Prin urmare, la lecţii, explicaţia conţinutului nou o face cadrul didactic care este sursa de 
informaţie. CE poate interveni cu succes în diferite momente ale lecţiei: 

a) Captarea atenţiei: prezentarea unui filmuleţ cu temă dată/documentar, material Power 
Point, etc pe baza căruia se iniţiază dezbaterea noului conţinut; 

b) În momentele de muncă independentă/diferenţiată deoarece este în stare să modifice 
ritmul de prezentare a temei în funcţie de particularităţile individuale, poate regla o 
segmentare mai extinsă sau mai comprimată a temei în funcţie de cerinţele elevilor, 
poate oferi subprograme diferenţiate de sprijin sau de corectare, etc.;  

c) În etapele de fixare, de formare a deprinderilor, de exerciţii, calculatorul este util 
deoarece reduce momemtele de rutină ale profesorului. 

Este de preferat ca IAC să nu fie redusă la partea de exerciţiu repetat, ci să se poată elabora 
variante de programe adaptate modurilor/ritmurilor de lucru ale elevilor şi etapelor procesului de 
învăţare, acestea fiind introduse în memoria CE. 

Trecerea unor sarcini/funcţii pe seama CE trebuie să aibă în vedere nu numai actul pedagogic 
ca atare, ci şi componente (subrutine) din munca elevului: 

a) realizarea efortului personal de achiziţie a cunoştinţelor; 
b) căutarea de informaţii, efectuarea unor calcule simple, pregătirea experimentelor, etc. 

După o evaluare atentă din partea profesorului experimentat, acesta poate stabili o listă cu 
dificultăţile şi greşelile tipice, astfel încât să alcătuiască în  prealabil, pe această bază, subprograme 
corectoare sau de sprijin, care să fie imprimate în memoria calculatorului. Cu toate acestea, mereu 
există posibilitatea noului, a imprevizibilului şi de aceea trebuie să se pună accent pe tehnicile 
simple, mai ales la clasele primare. 

În loc de concluzie pot spune că IAC are impact pozitiv dacă diminuează timpul de lucru al 
elevului, dacă îl determină pe acesta să înveţe mai mult, cu acelaşi efort, într-un timp mai scurt, 
dacă limitează cheltuielile şcolarizării, dacă îl motivează pe elev să se autoinstruiască şi în afara 
lecţiilor de la şcoală. Omul de la catedră este în măsură să propună teme cu obiective care pot fi 
atinse prin intermediul IAC, astfel încât să aducă avantajele acestei noi metode în procesul de 
învăţământ. 

 
Bibliografie: 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
Joc didactic: „Răspunde repede şi bine” 

 
Prof. înv. primar Marian Gina Mariana 
Şcoala Gimnazială ,,Gh. Lazăr” Zalău 

 
 

Clasa: pregatitoare C 
Tema: „Propoziţia, cuvântul, silaba”. 
Disciplina:COMUNICARE IN LIMBA ROMANA- DLC. 
UNITATEA TEMATICĂ: ,,In lumea necuvantatoarelor’’ 
Mijloc de realizare: Joc didactic: „Răspunde repede şi bine”. 
Tipul lectiei: consolidare de cunoştinţe. 
Scopul lectiei:  
- consolidarea deprinderii copiilor de a formula propoziţii corecte din punct de vedere 

gramatical. 
- consolidarea deprinderii de a despărţi corect cuvintele în silabe  
- dezvoltarea auzului fonematic. 
- dezvoltarea operaţiilorgândirii; educarea spiritului competitiv. 
Obiective operaţionale: 
O1-să formuleze propoziţii pe baza unei cuvânt/să stabilească numărul de cuvinte din aceasta.  
O2-să răspundă la ghicitori.  
O3-să despartă corect cuvintele în silabe. 
O4-să rezolve fişa individuală după cerinţa dată. 
O5-să coopereze  cu partenerii de echipă.   
Sarcina didactică: alcătuirea de propoziţii cu cuvintele date; determinarea numărului de 

cuvinte din propoziţie; despărţirea cuvintelor în silabe.  
Regulile jocului: Copilul indicat va alege un mijloc de transport de pe machetă, îl va denumi, 

apoi va formula o propoziţie de la cuvâtul dat; va preciza numărul de cuvinte din propoziţie. Vor 
răspunde la ghicitori, stabilesc cuvântul, apoi îl despart în silabe, iar pe fişa individuală încercuiesc 
cifra corespunzătoare numărului de silabe.  

Elemente de joc: surpriza, ghicirea, întrecerea, aplauze. 
Strategii didactice: metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, 

problematizarea, descoperirea, jocul, brainstormingul, munca independentă. 
Material didactic: macheta cu circulaţia, fişe individuale, creioane. 
Forma de organizare: frontal şi individual. 
Locul de desfăşurare:sala de grupă  
Durata25-30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:   
1.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7ani), Bucureşti 2008. 
2.Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2012Editura Arlequin/2012.  
3.Metodica activităţilor de dezvoltarea a limbajului şi contribuţia jocului didactic la îmbogăţirea 
vocabularului, Ştefania Zlate, Editura Bren, 2003. 
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Evenimente 
didactice  

Conţinut ştiinţific Strategii didactice  Evaluarea  

1. Moment 
organizatoric 

-pregătirea climatului 
psiho-afectiv necesar 
desfăşurări lectiei 

 
-copiii vor fi antrenaţi în 
momentul organizatoric. 

 

2. Captarea atenţiei -eleviii sunt invitaţi să 
participe la activitate , 
moment în care vor 
descoperi elementul 
surpriză-macheta cu  
plansa. Animale 
domestice 

 
observaţia conversaţia 
 dialogul , descoperirea  

capacitatea  
copiilor de a  
observa  
şi de a 
 interacţiona. 

3. Anunţarea temei şi 
a obiectivelor 

1.Tema – Propoziţia, 
cuvântul, silaba, prin 
Jocul: „Răspunde repede 
şi bine!”.  
2.-Rezolvarea fişei 
individuale(despărţirea 
cuvintelor în silabe şi 
încercuirea cifrei 
corespunzătoare).  
 

 
 
conversaţia  
explicaţia 

 
 
observarea  
comporta- 
mentului  
copiilor. 

4.Actualizarea 
cunoştinţelor  

-alcătuirea propoziţiilor de 
 către un elev 
-delimitarea cuvintelor din 
propoziţie. 
-despărţirea corectă a 
cuvintelor din propoziţia  
respectivă. 

 
explicaţia 
 
 
conversaţia   
 
exerciţiul 

 
 
 
aprecieri 
 globale 

5.Desfăşurarea 
activităţii  

- Copiii vor fi organizaţi 
în două echipe pentru 
jocul: “Răspunde repede 
şi bine”. 
-Proba-I-De pe machetă, 
un  copil  alege un animal, 
îl denumeşte şi apoi 
alcătuieşte o propoziţie.  
Un alt copil din cealaltă 
echipă, precizează 
numărul de cuvinte din 
propoziţie; despart în 
silabe, o echipă un 
cuvânt(dat), cealaltă 
echipă alt cuvânt. 
- Proba II-elevii răspund 
la ghicitori.  
O dată de la o echipă, apoi 
de la cealaltă.  
 

 
 
conversaţia  
explicaţia  
exerciţiul 
 
-mod de lucru două 
echipe(denumirea 
acestora la alegerea 
elevilor). 
-jocul de probă şi fixarea 
regulilor se fac pe 
măsura desfăşurării 
scenariului didactic. 
-se precizează faptul că 
pentru fiecare răspuns 
corect se acordă un 
punct.   
 
 

 
 
aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
-evaluarea 
 capacităţii  
copiilor  de a  
alcătui propoziţii,  
de a stabili  
numărul  
cuvintelor din 
propoziţie, 
 de a despărţi în 
silabe. 
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Stabilesc cuvântul şi apoi 
îl despart în silabe. 
Precizează numărul de 
silabe . 

Răspunsurile se 
înregistrează  
pe tablă, vizibil pentru 
toţi.elevii,, 
 
 

 6.Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

-se va anunţa trecerea la 
rezolvarea fişei 
individuale: “Despărţirea 
cuvintelor în silabe şi 
încercuirea cifrei 
corespunzătoare” 

conversaţia  explicaţia 
demonstraţia 
-se realizază prin 
interacţiune dialogată şi 
personală, folosind ca 
metodă exerciţiul. 

 
-observarea 
comporta 
-mentului  
copiilor. 

7.Evaluarea 
performanţei 

- Se fixează titlul 
jocului:”Răspunde repede 
şi bine”. 
-Se dau fişele de muncă 
independentă. 
Itemi: 
1.Denumirea imagnii. 2. 
Despărţirea cuvâtului în 
silabe 
3.Încercuirea  
cifrei corespun- 
zătoare numărului de 
silabe. 
-Expoziţie cu lucrările 
realizate. 

 
conversaţia, explicaşia 
problematizarea 
 
 
exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
- Se expun lucrările 
copiilor vizibil, se 
apreciază şi 
autoapreciază. 

 
 
-se observă şi 
apreciază 
 global  
activitatea  
copiilor. 
 
 
 
 
 
 
-se fac aprecieri 
individuale. 

8.Încheierea 
activităţii  

- Liderii celor două echipe 
numără punctele. Echipa 
cu cele mai multe puncte, 
este declarată 
câştigătoarea jocului. 

conversaţia explicaţia 
-aprecieri  
-acordarea de stimulente.  

 
-aprecieri  
generale. 
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FIŞA: DESPARTE ÎN SILABE 
 
 

1. Desparte în silabe şi încercuieşte cifra corespunzătoare. 
 

 
 
 
 

  

1  2  3  4  5 1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 
 
 
 
 
 

   

1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 1  2  3  4 5 
 
 

2. Dacă ai rezolvat corect  încercuieşte chipul vesel, dacă nu pe cel trist! 
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METODE INTERACTIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR   
LA LIMBA ROMÂNĂ 

 
Învăţătoare Mariana Ghiuruţan  

Şcoala Gimnazială ,,Gh. Lazăr” Zalău 
 
 

Cubul 
Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situatii din mai multe perspective, permitand 

abordarea complexa si integratoare a unei teme. 
Sunt recomandate urmatoarele etape: 
 Realizarea unui cub pe ale carui fete sunt scrise cuvintele: descrie, compara, analizeaza, 

asociaza, aplica, argumenteaza; 
 Anuntarea temei, subiectului pus in discutie; 
 Impartirea clasei in 6 grupe, fiecare dintre ele examinand tema din perspectiva cerintei de pe 

una dintre fetele cubului: 
Descrie: culorile, formele, marimile etc. 
Compara: Ce este asemanator? Ce este diferit? 
Analizeaza: spune din ce este facut, din ce se compune; 
Asociaza: La ce te indeamna sa te gandesti? 
Aplica: Ce poti face cu aceasta? La ce poate fi folosita? 
Argumenteaza: pro sau contra si enumera o serie de motive care vin in sprijinul afirmatiei tale. 

 Redactarea finala si impartasirea ei celorlalte grupe; 
 Afisarea formei finale pe tabla sau pe peretii clasei. 

 
Bulgarele de zapada  

Metoda presupune reducerea numarului de elemente, aspecte, fatete ale unei probleme/situatii 
pentru focalizarea asupra celor esentiale. 

Se recomanda urmatoarele etape: 
 Impartiti grupul in echipe de 7-8 persoane; 
 Enuntati tema; 
 Fiecare membru noteaza pe un post-it ideea sa si o pune pe centrul mesei; 
 Fiecare membru citeste toate ideile si le ierarhizeaza (1-8). Se vor retine primele 2-3; 
 Se reuneste tot grupul cu cele doua idei de la fiecare si se repeta algoritmul, astfel se vor 

retine doar ideile/aspectele pe care tot grupul le considera relevante. 
Daca ne uitam cu atentie, observam ca cele doua metode – Cubul si Bulgarele de zapada - sunt 

complementare prin ceea ce propun spre realizare. Cubul ii va ajuta pe elevi sa priveasca tema din 
diferite perspective, exercitand diferite proceduri, iar Bulgarele de zapada ii va ajuta sa reduca 
numarul de elemente, aspecte, fatete ale unei probleme/ situatii pentru focalizarea asupra celor 
esentiale, ramanand in consens. 

Atribuirea perspectivei de lucru pentru fiecare grup in cadrul Cubului se poate face aleator ( dupa 
impartirea pe grupe, 6, se rostogoleste cubul si fiecare grupa retine perspectiva care cade cu fata in 
sus) sau dupa preferintele elevilor dintr-un grup; sau chiar invatatorul poate atribui fiecarui grup 
cate o perspectiva. Modul de atribuire a perspectivei ramane la alegerea si cumpanirea invatatorului, 
in functie de timpul pe care il are la dispozitie, de cat de bine cunoaste colectivul de elevi, dinamica 
colectivului clasei, etc. 

Prezentarile fiecarui grup din perspectiva care i-a revenit trebuie sa fie vazute de ceilalti, 
discutate, completate in urma discutiilor. Daca ne-am opri aici, rezultatul ar fi prea stufos, oarecum 
ca un mozaic divers colorat. E nevoie de o structura, e necesar sa se convina asipra aspectelor care 
merita a fi retinute. Cine poate sa judece asta? Ar putea sa o faca profesorul, dar ar fi o imixtiune, ar 
putea chiar sa para elevilor ca exercitarea autoritatii fara a participa la lucru, sentiment nesanatos si 
descurajant. Dar utilizand aceasta metoda, elevii pot sa reanalizeze ceea ce  s-a produs si sa retina 



84

ce este relevant. Reimpartiti elevii in grupe mai mari, de 7-8 ,fiecare va nota pe un post-it aspectul, 
perspectiva, problema care i s-a parut cea mai interesanta si o plaseaza in centrul mesei. Din 8 
propuneri es retin 3; se continua procedura pana cand intreaga clasa este de acord cu 3 aspecte/ 
probleme, etc. 

Ceea ce se obtine remarcabil prin utilizarea coroborata a celor doua metode este implicarea 
tuturor elevilor cu minimum de „conflicte” si apoi, finalizarea, construirea propriu-zisa tot cu 
participarea tuturor; odata ce a fost de acord si asprijinit, „a votat” pentru o idee, va trebui si sa o 
puna in opera. Chiar daca nu este ideea lui, dar a gasit-o buna, a aderat la ea, elevul va lucra cu mai 
multa seriozitate si chiar cu placere. 

De exemplu, pentru a anunta subiectul lectiei noi, Iarna de Nicolae Labis, li se cere elevilor sa 
faca un desen in care sa reprezinte acest anotimp, cerandu-li-se sa scrie pe o foaie o definitie 
originala a iernii, o propozitie despre iarna sau doar un cuvant sugerat de acest anotimp. Produsele 
sunt expuse in clasa, prinse cu niste carlige de o sfoara, lipite pe un panou, pe un dulap, pe tabla, 
alcatuind o galerie. Aceasta expozitie poate fi realizata de invatator inaintea orei. Aranjamentul 
trebuie sa asigure o „vizitare” rapida a galeriei de catre intreaga clasa. 

Evaluarea produselor se poate face in grup, in urma discutiei alegandu-se primele trei produse: 
trei puncte – locul I, doua puncte – locul al II-lea, un punct – locul al III- lea.  

Grupurile „viziteaza” galeria, trecand, pe rand, prin fata tuturor produselor, facand observatii, 
comentand, eventual notand pe o foaie parerile unor colegi. Dupa discutia in grup, se stabileste 
ierarhia care se comunica intregii clase. Clasamentul final se stabileste prin insumarea punctelor, 
castigand produsul care are cel mai mare punctaj. Ulterior, produsele proprii se pot returna sau chiar 
se pot reface in urma observatiilor colegilor. Daca sunt doar cateva produse (4-6) apartinand unor 
grupe, se pot face observatii pentru toate plansele, care se completeaza, se regandesc, in urma 
comentariilor colegilor. 

Se poate face si o evaluare individuala a produselor. Fiecarui elev i se da un post-it pe care il va 
lipi, dupa ce vede toate produsele, pe acela pe care il considera cel mai bun. Primii trei elevi isi pot 
prezenta oral in fata clasei produsele. Produsele pot fi nu numai planse, ci si obiecte: carticele 
realizate de elevi, felicitari confectionate la orele de educatie plastica sau abilitati practice, etc. 
Produsul trebuie sa fie insotit de un enunt scurt pe care elevii trebuie sa-l citeasca, sa-l asocieze cu 
desenul, sa-l includa in evaluare. In felul acesta, ei sunt stimulati sa citeasca un text necunoscut si 
sunt implicati prin produsul lor si in scriere. 

Miscarea elevilor, receptarea rapida a produselor, discutiile, fac din aceasta metoda o modalitate 
eficienta de activizare a clasei. 
 
Turul galeriei 

Turul galeriei este ometoda activa, inventata de Kagan (1992) si in care elevii sunt incurajati sa 
invete prin colaborare. Poate fi folosita intr-un exercitiu de dezghet, combinandu-se adeseori cu un 
exercitiu de evaluare. Activitatea nu se poate desfasura decat daca elevii realizeaza un produs, care 
se poate face in timpul orei, acasa sau la alt obiect de studiu (ex: abilitati practice, educatie plastica). 
Calitatea pe care trebuie sa o aiba produsul este aceea de a fi receptat intr-un timp scurt. Elevii pot 
sa lucreze individual sau in grup pentru realizarea produsului. 

Din ideile scrise pe tabla, elevii, grupati cate patru, au ales ideile care li s-au parut relevante 
pentru tema de la care s-a pornit si le-au notat cu markere, pe o coala. Fiecare grupa si-a prezentat 
ideile alese in fata celorlalti, iar cele comune le-am notat pe o coala cu markere colorate, realizand 
un afis pe care l-am pastrat pe peretele clasei de- a lungul mai multor unitati de invatare. Copiii si-
au indreptat de multe ori privirea asupra lui, fiind mandri de ideile lor. 

Prin aceasta metoda elevii si-au exersat capacitatea de comunicare orala si scrisa, au aflat ca un 
singur cuvant, in acest caz, carte, poate avea mai multe intelesuri: volum, manual, scriere, opera, 
lucrare; stiinta, instruire, studii; scrisoare, act, document; relevate prin introducerea cuvantului in 
enunturi. 
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Observand manualul si alte carti puse la dispozitie, elevii au descoperit pe copertile acestora 
titlul, autorii, iar rasfoindu-le au facut cunostinta cu diverse tipuri de litere de tipar: drepte, 
inclinate, ingrosate, mici si mari, fiind incantati si de imaginile care insoteau textele. 

Profitand de atmosfera benefica de lucru si pentru a sustine efortul creator al elevilor pana la 
sfarsitul activitatii le-am propus realizarea copertei unei carti a caror autori sunt ei insisi. Le-am 
cerut ca in realizarea produselor sa foloseasca diferite tipuri de litere de tipar. Am pus la dispozitia 
elevilor coli A3 pe care le-au indoit pentru a realiza coperta, creioane colorate, carioca. 

Produsele realizate de elevi au fost apreciate si expuse in sala de clasa, unii dintre ei exprimandu-
si dorinta de a realiza o carticica de povesti sau poezii, o carte despre familie sau prieteni. 

Valentele formativ-educative care recomanda aceste metode interactive ca practici de succes atat 
pentru invatare cat si pentru evaluare, sunt urmatoarele: 
 Stimuleaza implicarea activa in sarcina a elevilor, acestia fiind mai constienti de 

responsabilitate ce si-o asuma; 
 Exerseaza capacitatile de analiza si de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 

stimuland initiativa tuturor elevilor implicati in sarcina; 
 Asigura o mai buna punere in practica a cunostintelor, exersarea priceperilor si capacitatilor 

in variate contexte si situatii; 
 Asigura o mai buna clasificare conceptuala si o integrare usoara a cunostintelor asimilate in 

sistemul notional, devenind astfel, operationale; 
 Unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, ofera o perspectiva de ansamblu asupra activitatii 

elevului pe o perioada mai lunga de timp, depasind neajunsurile altor metode traditionale de 
evaluare; 

 Asigura un demers interactiv al actului de predare – invatare – evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificand si stimuland potentialul 
creativ si originalitatea acestuia; 

 Descurajeaza practicile de speculare sau de invatare doar pentru nota. 
Pentru a face cat mai atractive orele de limba si literatura romana, am inceput lectiile intr-un mod 

activ, stimuland creativitatea si interactiunea, oferind posibilitatea elevilor de a se implica inca de la 
inceput propunandu-le: 

 Activitati de predictie in grup pe baza unor cuvinte cheie; 
 Definitia unui cuvant care va fi unul din conceptele cheie ale orei; 
 Intrebari despre evenimente /procese / actiuni la care ar fi putut fi martori si care sunt 

centrale pentru ora; 
 Identificarea / localizarea in timp si spatiu a unor personaje /personalitati care urmeaza sa 

apara sau au legatura cu lectia; 
 Propozitii incomplete care se refera la idei importante care vor fi discutate pe parcursul orei; 
 Opinii despre subiectul lectiei. 

 
Eseul de cinci minute  

Acesta se foloseste de obicei la sfarsitul orei pentru a-i ajuta pe elevi sa-si adune ideile legate de 
tema lectiei si pentru a-i da invatatorului o informatii mai clare despre ceea ce s-a intamplat, in plan 
intelectual, in acea ora. 

Jeannine L.Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple subliniaza ca acest eseu le cere elevilor 
doua lucruri: sa scrie un lucru pe care l-au invatat din lectia respectiva si sa formuleze o intrebare pe 
care o mai au in legatura cu aceasta. 

Invatatorul strange eseurile si le foloseste pentru a-si planifica lectia urmatoare. 
 
BIBLOGRAFIE: 

 Gheorghe Tomşa, Mirela Chelaru ,Corina Iurea, Cornelia I. – Psihopedagogie preşcolară si 
primară, Bucureşti ,2005; 

 Monica Lespezanu – Tradiţional şi moden în învăţământul şcola ,Ed. Omfal Esenţial, 
Bucureşti 2007. 
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IMPORTANŢA JOCULUI DIDACTIC  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
Prof. înv. primar Simona Mastan  

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Zalău 
  

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 
intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

Incorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu si 
mai atragător, aduce varietate si o stare de bună dispoziţie functională, de veselie si bucurie,de 
destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învaţătorul consolidează, precizează şi 
chiar verifică cunoştinţele elevilor, le imbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le 
antrenează capacităţile creatoare ale acestora  

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopeda-
gogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului lecţii, sporind interesul de cunoaştere 
fată de conţinutul lecţiei. 

Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică 
simulată. Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finălităţile adaptive de tip recreativ proprii 
activităţii umane, în general, în anumite momente ale evoluţiei sale ontogenice, în mod special.  

Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode mai ales în învăţământul 
preşcolar şi primar. Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea principalelor cinci direcţii de 
dezvoltare, orientate astfel: 

„– de la grupurile mici spre grupurile tot mai numeroase; 
– de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile; 
– de la jocurile fară subiect spre cele cu subiect; 
– de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu subiect şi cu desfăşurare sistematică; 
– de la reflectarea vieţii personale şi a ambianţei apropiate, la reflectarea evenimentelor vieţii 

sociale” (Elkonin). 
Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt 

subordonate scopului activităţii de predare-evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă. 
Modalităţile de realizare angajează urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 
didactice. 

– după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale,motorii, tactile), jocuri de 
observare, jocuri de dezvoltare a limbajului,jocuri de stimulare a cunoaşterii interactive; 

– după conţinutul instruirii: jocuri matematice, jocuri muzicale, jocuri sportive, jocuri literare/ 
lingvistice; 

– după formă de exprimare: jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de sensibilizare, jocuri 
conceptuale, jocuri-ghicitori,jocuri de cuvinte încrucişate; 

– după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, jocuri cu reguli 
inventate,jocuri spontane, jocuri protocolare; 

– după competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, jocuri de observaţie, jocuri de 
imaginaţie,jocuri de atenţie, jocuri de memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de creaţie. 

Prin joc,elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor de a 
acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă 
isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, initiaţiva, rabdarea, îndrazneala, etc. 

In acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea 
puterilor, ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, 
jocul didactic trebuie să fie instructiv, să le consolideze cunoştinţele. 

Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă,aduce variaţie în 
procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai atractiv. 
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Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive: 
- conţinuturi  
- sarcina didactică 
- regulile jocului 
- acţiunea de joc 
Prima latură – conţinuturi – este constituit din cunoştinţele anterioare ale copiilor însuşite în 

cadrul activităţilor comune cu întrega clasă, cunoştinţe ce se referă la plante, animale, anotimpuri, 
reprezentări matematice, istorice,etc. 

Cea de a doua componentă a jocului – sarcina didactică – poate să apară sub forma unei 
probleme de gândire, de recunoaştere, denumire, reconstituire, comparaţie, ghicire. Jocurile 
didactice pot avea acelaşi conţinut, acestea dobândind un alt caracter, datorită sarcinilor didactice pe 
care le au de rezolvat, de fiecare dată altele. 

A treia latură – regulile jocului – decurge din însăşi denumirea ei. 
Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace,cum să rezolve problema 

respectivă.Totodată regulile îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. 
Ultima latură – acţiunea de joc – cuprinde momente de aşteptare, surprize, ghicire, întrecere 

şi fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută si atractivă pentru elevi. 
Dacă vin în completarea lecţiei, jocurile didactice, pot fi grupate după obiectivele urmărite şi 

tipul lecţiei. 
După obiectivele urmărite, jocul este folosit în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar după tipul 

lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, sistematizare, 
recuperare a cunoştinţelor. 

Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajută pe elev să-şi angajeze întregul potenţial 
psihic, să-şi cultive iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare şi de 
echipă. 

In cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin metode de instruire, 
iar dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei lecţii, acesta devine un procedeu 
didactic. 

Metodica desfăşurării unui joc didactc cuprinde:  
- introducerea in joc 
- executarea jocului 
- complicarea jocului 
- încheierea jocului 
Jocul didactic nu poate fi desfăşurat la întamplare; în aplicarea lui trebuie să se ia în 

considerare următoarele condiţii:  
 jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile 

lecţiei; 
 să fie pregătit de învăţător în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit; 
 să fie variat, atractiv, să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare; 
 să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală; 
 să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a 

elevilor; 
 să antreneze toţi copiii în activitatea de joc 
 să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi 

scopul lecţiei desfăşurate;  
 să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă; 
 după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntampina 

rămâneri în urmă la învăţătură; 
 să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile 

intelectuale ale elevilor; 
 activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei; 
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 să nu se facă abuz de joc, încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie luat ca 
atare; 

 să nu fie prea uşoare, nici prea grele; 
 regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmăreasca respectarea lor de către elevi. 
Elementele de joc: ghicirea, mişcare, întrecerea, surpriza, etc.creează stări emoţionale care 

întreţin interesul şi dau un colorit viu activităţii. 
Folosirea jocului didactic în cadrul procesului de învăţare ne va demonstra că: 
– randamentul orei este mai mare, verificarea cunoştinţelor făcându-se în mod plăcut, activ, 

temeinic; 
– gândirea elevilor este mereu solicitata şi astfel în continuă formare; 
– independenţa, creativitatea se formează de timpuriu; 
– iniţiativa copiilor creşte, în joc devine mai curajos, mai degajat; 
– prin jocuri îi putem cunoaşte pe copii mai repede şi mai bine; 
– prin vrietatea lor, prin creare unor situaţii-problemă, ele dezvoltă spiritul de observaţie, de 

analiză, de judecată, înlătură monotonia, rutina, stereotipia, dau posibilitatea elevilor să-şi dezvolte 
vocabularul, comunicarea devine mai permisivă; 

– jocul didactic ne oferă prilejul de a afla mai uşor cum gândesc elevii şi de a modela logica 
gândirii lor. 

Literatura de specialitate ne oferă o multitudine de jocuri didactice pe care le putem folosi în 
cadrul lecţiilor din toate ariile curriculare iar măestria învăţătorulul va duce la rezultate deosebite.  

Lista jocurilor folosite în cadrul activitatilor este vastă, dar mă voi opri în acest material la 
prezentarea unui joc, teoretic acum... e adevărat, ce poate fi folosit la toate disciplinele, un joc al 
inteligenţei – rebusul şcolar. 

Privit ca un frate mai mic al rebusului şi ruda cu integramele atât de gustate în zilele noastre 
rebusul şcolar îl face pe micul participant ca prin rezolvarea diferitelor rebusuri şcolare să se simtă 
şi el mai aproape de fraţii mai mari, de adulţi. 

In acelaşi timp însă, ineditul joc dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea, limbajul, 
memoria, atenţia, creativitatea, voinţa; poate fi folosit si ca metodă/mijloc de învăţare şi evaluare 
sau procedeu în cadrul unei metode. 

Dorinţa de a rezolva orice problemă de tip rebusist intensifică interesul pentru studierea 
disciplinelor necesare în soluţionarea cerinţelor date şi astfel rebusul ajută la dezvoltarea 
intelectuală a elevului. 

Folosirea rebusului printre elementele de sprijin ale învăţării este importantă prin faptul că 
poate interveni stimulativ o dată cu creşterea curbei oboselii. 

Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în 
captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, 
dezinteresului. 

Rebusul oferă învăţătorului posibilitatea observării comportamentului elevului la nivelul 
tuturor componentelor personalitatii, deoarece in rezolvarea rebusului elevul depune efort voluntar 
şi rezolvă motivat de bucuria succesului o multitudine de probleme, în care este implicată 
inteligenţa, afectivitatea, temperamentul, caracterul.  

Rebusul şcolar contribuie, într-o bună măsură, la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi 
combaterea insucceselor. 

De ce să nu recunoaştem, că, dacă am promite elevilor din clasă că cei ce vor termina primii 
exerciţiile date spre rezolvare vor primi ca recompensă un rebus interesant, aceştia s-ar grăbi, chiar 
şi cei cu un ritm mai lent, să-şi indeplinească cât mai bine şi mai repede sarcina dată. 

  
Rebusul şcolar sprijină succesul şcolar prin: 
a) cunoştinţele însuşite; capacităţile intelectuale; abilităţile de aplicare a cunoştinţelor în 

rezolvarea unor probleme; trăsături de personalitate; 
b) evaluarea-măsură în care sunt îndeplinite obiectivele activităţii didactice. 
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Succesul are un efect mobilizator, stimulativ asupra elevului; corelează potrivit cu 
performanţă şcolară, cu satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a învăţa din ce în ce mai mult. 

Una dintre cele mai puternice structuri motivaţionale ar fi starea de curiozitate ce se manifestă 
în dorinţa rapida de a rezolva rândurile orizontale ale rebusului, spre a descoperi cuvântul 
(cuvintele) de pe verticala A-B. 

Dar pentru aceasta, orice învăţător, în realizarea sau folosirea rebusului, trebuie să-şi 
precizeze dinainte: 

– conţinutul urmărit (o lecţie,un capitol etc.); 
– modul de realizare (individual sau în grup); 
– finalitatea urmărită(memorare, aplicare, transfer, creaţie); 
– modul de evaluare (oral, scris, test). 
Rebusul şcolar poate constitui obiectivul activităţii unui cerc de elevi, oferind şi posibilitatea 

organizării unor concursuri şcolare distractive şi deopotrivă educative şi instructive. 
La cercurile de specialităţi: limba româna, istorie, geografie, ştiinţe se poate folosi rebusul ca 

auxiliar, completare la tema cercului, ca moment distractiv sau ca un exerciţiu de creativitate. 
Se pot organiza diverse concursuri literare şi istorice cu ocazia sărbătoririi, comemorării unor 

date, personălitaţi, unde rebusul şcolar se poate folosi, potrivit temei propuse, pentru a fi rezolvat 
sau solicitat ca o creaţie. 

In concluzie, rebusul şcolar poate fi folosit în orice tip de activitate şcolară (lecţie, cerc, 
concurs), în momente diferite ale lecţiei, la multe discipline din învăţământul primar, la orice vârstă 
şcolara mică, de către orice elev cu posibilităţi normale de învăţare.  

Vorbind despre jocurile didactice, Ursula Schiopu preciza că ele „educă atentia, capacităţile 
fizice intelectuale, perseverenţa, promtitudinea, spiritul de echipă, de ordine, dârzenie, 
modulează dimensiunile etice ale conduitei”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLOGRAFIE:  
Muşata, Bocoş – Instruire interactivă, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002.  
Ionescu, Miron; Radu, Ioan – Didactica modernă, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2000. 
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PROIECT DIDACTIC  
„Animale domestice” 

 
Prof. înv. primar Marian Gina Mariana 
Şcoala Gimnazială ,,Gh. Lazăr” Zalău 

 
DATA: 25.01.2013 
CLASA: pregătitoare  C 
CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Matematica si exploararea mediului MEM 
UNITATEA TEMATICĂ: ,, IN LUMEA NECUVANTATOARELOR” 
TEMA: Animale domestice 
SUBIECTUL: „Ce ştii despre ...?” 
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 
TIPUL ACTIVITĂŢII: evaluare si consolidare 
OBIECTIVE  CADRU: 

 dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi a înţelege mediul înconjurător; 
 educarea capacităţii de exprimare corectă în relaţiile interpersonale; 
 cultivarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin cooperare; 
 stimularea gândirii critice, a iniţiativei. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (animale); 
 să deducă conexiuni între idei, concepte, pornind de la tema centrală; 
 să participe la activităţile de învăţare în grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi în 

calitate de auditor; 
 să-şi adapteze propriul comportament la cerinţele grupurilor informale. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili să: 
       O1 – să-şi aleagă ca temă de discuţie unul din animalele domestice: câine, vacă, cal,  
                          oaie, capră, pisică, porc. 
       O2 – să reprezinte prin desen carcteristici ale animalului ales: adăpost, hrană, foloase; 
       O3 – să-şi exprime propriile gânduri, emoţii, sentimente, în legătură cu animalele prin  
                          ghicitori, rime, poezii, cântece, desen, dans; 
       O4 – să accepte şi să ofere sprijin; 
       O5 – să facă schimb de idei, selectând informaţia cea mai bună; 
       O6 – să sintetizeze în faţa colectivului rezultatele muncii în echipă. 
SARCINA JOCULUI: să reprezinte prin desen caracteristici ale animalelor domestice: adăpost,  
                                        hrană, foloase. 
REGULILE JOCULUI: copiii vor fi împărţiţi  în  grupe care  cuprind  3 – 4 elevi,  îşi  aleg  un  
                                          animal domestic, îl  lipesc pe  coala  de  hârtie,  în  mijloc  şi  cu culori 
                                          diferite  trasează  săgeţi  şi  desenează  caracteristici  ale  acestora.   La 
                                          terminarea sarcinii copiii vor aşeza creioanele la  mijlocul  mesei şi  va 
                                          veni în faţă un reprezentant al grupei şi prezintă ideile elaborate de grup, 
                                          prin desen. 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) metode: „harta conceptuală”, „mâna oarbă”, învăţarea prin cooperare, „creioanele la 
                    mijloc”, „turul galeriei”, conversaţia, explicaţia; 
b) mijloace didactice: jetoane cu animale domestice,  creioane colorate, coli de hârtie,  

                                                 lipici, carte de ghicitori. 
BIBLIOGRAFIE:  
„Programa  clasei pregatitoare ” 
A. Vodita, „Jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului”, Editura Aramis, Bucureşti; 
I. Mihai, M. Arsene, „Ghicitori hazlii pentru voi copii”, Editura Aramis, Bucureşti. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
 

MOMENTELE 
ACTIVITĂŢII 

 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE  
EVALUARE METODE MIJLOACE 

1. Moment 
organizatoric 

-se realizează: 
 amenajarea spaţiului 
educaţional pentru lucrul pe 
grupuri mici; 
 aranjarea materialului necesar 
pentru desfăşurarea lectiei.; 
 aşezarea elevilor pe grupe;  

   

2. Captarea 
atenţiei 

- se adresează elevilor 
următoarele întrebări: 
 Care sunt animalele 
domestice despre care am 
discutat? 
 De ce se numesc animale 
domestice? 
 Care sunt adăposturile 
acestor animale? 
 Cu ce se hrănesc acestea? 
 Ce foloase are omul de la 
ele? 

 
 
- conversaţia; 

  
 
- frontală; 

3. Anunţarea 
temei 

- se prezintă copiilor metoda 
hărţii conceptuale:  
   Animalul ales de către o 
grupă va fi lipit în centrul colii 
de hârtie, iar copiii vor trasa 
săgeţi şi vor desena unele 
caracteristici ale acestora, 
reprezentând o hartă. 

 
- explicaţia; 
- metoda hărţii 
conceptuale; 

  

4. Explicarea 
regulilor jocului 

- cu ajutorul metodei mâna 
oarbă fiecare lider al grupului 
va alege un animal domestic, 
iar prin cooperare stabilesc 
sarcinile: lipesc animalul în 
mijlocul foii, se trasează săgeţi, 
fiecare membru va desena câte 
o caracteristică a animalului 
respectiv; 

 
- mâna oarbă; 
- explicaţia; 

  

5. Executarea 
jocului de probă 

- se execută jocul de probă cu 
un singur copil; 
Ex.: se alege vacă, se lipeşte şi 
se trasează săgeţi. Se vor 
desena următoarele 
caracteristici: grajdul pentru 
adăpost, fân  pentru hrană, 
laptele şi produsele acestuia 
pentru foloase. 

- demonstraţia; 
 

- jeton cu un 
animal; 
- creioane 
colorate; 

 
- individuală; 
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6. Executarea 
propriu-zisă a 
jocului 
 
 
 
 Obţinerea 
performanţei 

- fiecare grup îşi realizeză 
sarcina, cooperând şi găsind 
varianta adecvată; 
- câte un membru din fiecare 
grupă va alege un  jeton cu 
animal domestic prin metoda 
mâinii oarbe; 
- vor lipi în centrul colii 
animalul ales, iar cu culori 
diferite pentru fiecare elev vor 
trasa săgeţi şi vor desena 
caracteristici ale acestora; 
- se va atrage atenţia că fiecare 
elev  din grupă va lucra cu o 
culoare diferită pentru a se 
sesiza munca fiecăruia; 
- la încheierea sarcinii 
creioanele vor fi aşezate la 
mijlocul mesei;  

 
- învăţarea 
prin cooperare;
- harta 
conceptuală; 
- creioanele la 
mijloc; 

 
- culori 
colorate; 
- coli de 
hârtie; 
- lipici; 
-jetoane cu 
animale; 

 
 
- pe grupe; 

7. Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

- liderul fiecărui grup va 
prezenta harta conceptuală 
celorlalte grupe şi vor fi aşezate 
toate hărţile pe o bucată de 
polistiren pentru sesizarea 
eventualelor greşeli şi 
corectarea acestora; 

- turul galeriei;  - frontală; 

8. Încheierea 
activităţii 

- activitatea se încheie cu 
ghicitori, poezii şi cântecele; 
- se vor face aprecieri cu privire 
la importanţa muncii în echipă 
şi asupra modului în care elevii 
au participat la activitate. 

   
- frontală; 
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METODE ŞI PROCEDEE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV LA CICLUL PRIMAR 

 
Prof. înv. primar Delia Loredana Pricope 
Şcoala Gimnazială „Vasile Conta”, Iaşi 

 
Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional, 

de dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor, căile prin care aceştia se instruiesc şi se 
formează sub îndrumarea cadrelor didactice.  

În activitatea de predare, profesorul, aplicând principiile moderne ale psihologiei 
contemporane, urmăreşte obţinerea de rezultate cât mai bune cu mijloace cât mai adecvate şi 
potrivite scopului urmărit. Procesul de învăţământ, care este un sistem complex, rezultat al 
interdependenţei dintre predare şi învăţare, se supune legii generale de apreciere a oricărei activităţi 
umane cu scopul obţinerii de rezultate optime prin perfecţionarea demersului didactic.  

Ţinând cont de dezvoltarea psihică a elevului, de conţinutul informaţional, de 
particularităţile individuale, profesorul, urmărind multiple scopuri instructive şi educative, alege şi 
foloseşte diferite strategii didactice, urmărind să asigure o învăţare independentă, creatoare care 
determină o eficienţă sporită procesului de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 

Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod obişnuit, 
profesorul foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea 
metodelor se face ţinând cont de realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul 
lecţiei respective precum şi de mijloacele de învăţământ care-i sunt la dispoziţie.  

Metodele didactice tradiţionale deţin rolul de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor în 
maniera următoare: cadrul didactic – emiţătorul, respectiv elevul – cel care depozitează informaţiile 
transmise. Acestea deţin un rol important în cadrul procesului instructiv – educativ deoarece este 
nevoie şi de conversaţie (care ia forma dialogului învăţătoare-elevi, respectiv elevi-elevi), de 
exerciţiu (în vederea formării unor deprinderi), de povestire (prin care elevii conştientizează 
greşelile de pronunţie şi limbaj), precum şi de observare (în vederea formării unei păreri legate de 
tema luată în discuţie, respectiv exprimarea acesteia oral sau în scris). A gândi critic înseamnă a fi 
curios, a adresa întrebări, a căuta răspunsuri, a te implica în activitatea solicitată, a analiza logic, a 
căuta argumente pro şi contra. Încă din ciclul primar, elevii trebuie formaţi să gândescă, nu doar să 
asimizeze mecanic cunoştinţele. Trebuie eliminată monotonia din sistemul de învăţământ 
tradiţional, prin care elevul stă în bamcă şi doar notează informaţiile în vederea asimilării ulterioare 
a acestora. Metodele activ-partcipative, moderne constituie un proces activ, de lungă durată şi 
complex, care îl face pe elev să treacă cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi o 
cunoaştere autentică.  

BRAINSTORMING-UL reprezintă un mod simplu şi eficient de a genera idei noi. Este o 
metodă de stimulare a creativităţii în cadrul activităţii în grup. Principiile după care se 
fundamentează această metodă didactică sunt: 

1. Cantitatea determină calitatea. Participanţii trebuie să emită cât mai multe idei. Cadrul 
didactic este cel care determină elevii să se implice cât mai mult deoarece adresează 
întrebările necesare, ajută cu informaţii suplimentare şi îi conduce pe elevi la a găsi idei 
folositoare soluţionării problemei. Asociaţia liberă, spontană de idei, conduce la evidenţierea 
unor idei valoroase. 

2. Amânarea judecăţii ideilor celorlalţi. Această etapă oferă posibilitatea participanţilor să 
emită cât mai multe idei referitoare la tema propusă.  

Metoda a fost iniţiată de A. Osborn în anul 1953 ca soluţie de a găsi soluţia optimă pentru 
rezolvarea unei probleme. Condusă cu tact pedagogic şi inspiraţie, metoda poate reprezenta o cale 
accesibilă spre învăţare care stimulează creativitatea şi gândirea critică. Regulile abordării acestei 
metode ca şi metodă didactică sunt: 

- stimularea cât mai multor idei, pornind de la o temă dată, 
- preluarea acestor idei şi evidenţierea celor mai reuşite, 
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- evitarea oricărei critici la adresa partenerilor, 
- manifestarea liberă şi conştientă a imaginaţiei. Metoda poate fi folosită începând cu clasa a 

doua, într-o fază uşoară, pentru ca în clasele a III-a şi a IV-a să fie o metodă de bază în 
formarea gândirii critice a elevilor.     

 
CIORCHINELE reprezintă o metodă de predare – învăţare care-i încurajează pe elevi să 
gândească liber şi deschis. Prin această metodă se stimulează evidenţierea conexiunilor între ideile 
unei teme luate în discuţie. De asemenea, ciorchinele este şi o tehnică de căutare a căilor de acces 
spre propriile cunoştinţe, evidenţiind modul propriu de a înţelege o anumită temă, un anumit 
conţinut. Ajută cadrul didactic să înţeleagă maniera în care fiecare elev înţelege noţiunile şi îi oferă 
posibilitatea de a interveni diferenţiat.         
Paşii de urmat sunt următorii: 

1. Se scrie un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau al unei foi de bloc mare de 
desen.  

2. Se scriu cât mai multe cuvinte, propoziţii legate de tema propusă. 
3. Se trasează o linie între cuvintele scrise anterior în vederea evidenţierii unor conexiuni 

dintre aceste idei. 
4. Nu se limitează numărul ideilor, dar trebuie oferit un timp de lucru pentru această activitate. 

 Ciorchinele este o tehnică care se poate realiza atât individual, cât şi ca activitate în grup. Atunci 
când se aplică individual, tema propusă trebuie să fie familiară elevilor pentru că aceştia nu pot 
culege informaţii de la colegii de grup. Se poate utiliza ca metodă de evaluare după un capitol sau 
un şir de lecţii. 
Folosită în grup, tehnica ciorchinelui dă posibilitatea fiecărui elev să ia cunoştinţă de ideile 
colegilor, de legăturile şi asociaţiile pe care fiecare participant le face la un moment dat. 

Exemplu: povestea „Fata babei şi fata moşului”, după Ion Creangă 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                                            
 
 
                                                                                  

 
 

JOCUL DIDACTIC poate fi utilizat în toate etapele procesului instructiv-educativ, deoarece 
corespunde unei inclinaţii fireşti a copilului de vârstă şcolară mică. Valenţele pedagogice ale jocului 
sunt multiple: stimulează activitatea senzorială şi exprimarea verbală, antrenează gândirea logică şi 
cretaivă, stimulează interesul, fortifivă energiile intelectuale şi fizice ale copiilor.  

FATA   
MOŞULUI  

frumoasă    
bună la   
inimă   

harnică 

ascultătoare 

cumpătată 

FATA 
BABEI         

slută  

leneşă   

nechibzuită   

lacomă   

rea la inimă  
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Jocul didactic îmbină elementele instructive şi formative cu cele distractive. Aceste poate fi 
de mai multe feluri: de pregătire în vederea înţelegerii unei noţiuni, de exersare a cunoştinţelor 
asimilate, de creaţie, de cunoaştere a realităţii înconjurătoare, de formare/ consolidare a unor 
deprinderi.                         

Desfăşurate în perechi sau colectiv, jocurile didactice îi activează pe elevii ciclului primar din 
punct de vedere cognitiv, acţional, afectiv; dezvoltă reflecţia personală; capacitatea de comunicare 
şi cooperare. 

Exemplu: Jocul „Cuvinte perechi” 
Scop: activizarea vocabularului, consolidarea cunoştinţelor despre sinonime, antonime.  
Sarcina didactică: formarea perechilor de cuvinte cu sens asemănător, formarea perechilor de 

cuvinte cu sens opus.        
Material didactic: jetoane cu cuvinte scrise.       
Jetoanele se aşează pe bancă sau pe catedră şi vor fi solicitaţi elevii să facă perechi de cuvinte 

cu sens asemănător  ( opus ). Vor câştiga elevii care au găsit cele mai multe perechi de cuvinte şi 
aşezate corect. 
       a) arbore  –  copac        gri     –  cenuşiu        ţară   –  patrie 
           prieten –   amic          steag  –  drapel         orb   –  nevăzător 
           spune   –   zice         filă      –  foaie            avere  – bogăţie 
       b) noapte –   zi             coboară  – urcă             mic –  mare 
           alb   – negru        prieten   –  duşman     pace – război 
           trist   –  vesel         râde       –  plânge        harnic – leneş 
           lumină  –  întuneric    flămând  –  sătul          rece  –  cald   
   

Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe aceste metode moderne, utilizate în 
procesul de predare – învăţare – evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să 
servească scopului instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale 
elevilor (de a gândi, de a înţelege, de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a 
creativităţii).     

Accentul cade pe modalitatea prin care elevii învaţă. Utilizând metode didactice moderne, 
elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii, să-şi cultive creativitatea, să-şi 
îmbogăţească vocabularul, să capete mai multă încredere în sine, să-şi formeze deprinderea de a 
vorbi corect.       

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese 
pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai 
întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite 
ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa 
elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se 
realizează prin utilizarea unor metode interactive care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, 
implicarea şi participarea elevului, în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să-i folosească. 
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 LA CLASELE PRIMARE 

 
Prof. înv. primar Mihaela Axente  
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Geometria – veche ramură a matematicii 
 
Lumea înconjurătoare este grăitoare în exemple de corpuri care evidenţiază elemente de 

geometrie. Arhitectura, arta decorativă, pictura, sculptura sunt câteva domenii care folosesc cu 
precădere elemente de geometrie.  

Încă din Paleoliticul Superior şi Neoliticul Timpuriu, în picturile sale pe pereţii peşterilor, pe 
oase de mamut sau cal, pe figurine cioplite din os etc., omul folosea linii - paralele, perpendiculare, 
zig-zaguri, spirale, unghiuri în diferite poziţii, romburi. Pe teritoriul ţării noastre, s-au descoperit 
vase din cultura Cucuteni (5500 î.Hr. – 2750 î.Hr.) pictate cu semne geometrice, dar şi figurine fără 
chip incizate tot cu motive geometrice, acestea reprezentând nivelul cel mai înalt al civilizaţiei 
umane dinainte de apariţia scrisului. În Egipt, în fiecare primăvară după retragerea apelor Nilului, 
cultivatorii erau nevoiţi să-şi măsoare din nou terenurile agricole, fie pentru aşezarea contribuţiilor 
la care erau supuşi, fie pentru restabilirea vechilor semne de hotar. Elementele geometrice continuă 
şi astăzi să însoţească omul în revoluţia tehnico-științifică din epoca contemporană. 

Originea cuvântului ,,geometrie” este una grecească (geo= pământ, metron= măsură), iar 
definiţia geometriei ne arată că este ramură de studiu a matematicii care se ocupă cu formele 
spaţiale şi relaţiile lor de mărime. Începuturile geometriei (geometria empirică) se găsesc în Egiptul 
antic şi Mesopotamia, în jurul anului 3000 î.Hr., când cunoștințele empirice au fost dezvoltate 
pentru a putea fi puse în practică în agricultură, construcţii, astronomie. Geometria egipteană a fost 
preluată de către greci şi s-a dezvoltat din ce în ce mai mult (geometria preeuclidiană). Cel care a 
pus bazele geometriei plane şi spaţiale şi totodată ale aritmeticii a fost matematicianul grec, Euclid, 
(365-305 î. Hr.), supranumit de către urmaşi ,,părintele geometriei”, fiind primul care a reuşit să 
definească elementele de geometrie, precum punctul, dreapta sau planul. 

De-a lungul timpului, această ramură a matematicii, geometria, a rezonat cu interesele 
oamenilor, bucurându-se de o înaltă apreciere atât prin caracterul său practic, cât şi prin aportul la 
formarea raţionamentului deductiv, în special.  

Orice persoană trebuie să înțeleagă importanța cunoașterii noțiunilor de geometrie întrucât 
aplicațiile practice din geometrie ne însoțesc în viața cotidiană. Noțiunile de geometrie ne ajută să 
observăm și să aplicăm, în activitatea noastră, proprietăți simple ale formelor plane și spațiale și să 
recunoaștem proprietăți simple de simetrie ale unor desene; să descoperim, să recunoaștem și să 
utilizăm în contexte variate corespondențe simple și succesiuni de obiecte sau asociate după reguli 
date; să rezolvăm probleme din viața reală, care implică cunoașterea noțiunilor de geometrie. De 
exemplu, figurile/corpurile geometrice construite din lemn pot fi asamblate în așa fel încât pot lua 
forma unor obiecte existente în viața reală, dar cei care le construiesc trebuie să cunoască noțiuni de 
geometrie și nu numai. 

Abordarea noţiunilor de geometrie în clasele primare contribuie la formarea la elevi a unor 
reprezentări spaţiale, la dezvoltarea gândirii logice, a raţionamentului (ipotetico-deductiv, inductiv-
analitic). Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de geometrie asigură realizarea conexiunii cu alte 
domenii ale matematicii, dar și cu alte discipline de învăţământ, cum ar fi: educaţie plastică, abilităţi 
practice/educaţie tehnologică, informatică (TIC). 
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Obiective şi conţinuturi ale învăţării elementelor de geometrie 
 
Programa şcolară a disciplinei Matematică include, începând din clasa pregătitoare, elemente 

de geometrie a căror însuşire şi înţelegere se bazează pe observarea obiectelor din realitatea 
cunoscută şi accesibilă copiilor până la intrarea acestora la şcoală şi de a căror înţelegere, însuşire şi 
aplicare depinde continuitatea dobândirii noţiunilor de geometrie în nivelurile următoare de 
învăţământ. 

Pornind de la obiectivele cadru ale disciplinei Matematică pentru clasele I-IV, predarea-
învățarea elementelor de geometrie vizează formarea unor capacități și atitudini specifice, precum: 

1. Cunoaşterea unor noțiuni de geometrie şi utilizarea acestora  
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a mediului înconjurător în vederea formării 

unor reprezentări şi noţiuni geometrice corecte, precum şi iniţierea în rezolvarea problemelor cu 
conţinut geometric; 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând termeni din geometrie în 
limbajul matematic al elevilor  

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul geometriei şi aplicarea acesteia în 
contexte variate  

În clasele primare, lecţiile cu conținut geometric presupun cunoștințe adecvate particularităților 
vârstei elevilor, selectate conform programei, cu obiective de referință corespunzătoare. Având ca suport 
programele școlare în vigoare pentru disciplina Matematică, expunem pe ani de studiu obiectivele de 
referință pentru clasele I-IV, respectiv competențele specifice clasei pregătitoare, și conținuturile 
învățării pentru capitolele referitoare la elementele de geometrie. 

 
Clasa I 
 Obiectivul de referinţă: să recunoască forme plane, să sorteze şi să clasifice obiecte date sau 

desene, după criterii diverse; 
 Conţinuturile învăţării: Figurile geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc; 
 
Clasa a II-a 
 Obiectivul de referinţă: să recunoască forme plane şi spaţiale; să clasifice figuri geometrice 

sau obiecte după criterii variate; 
  Conţinuturile învăţării: Elemente intuitive de geometrie  
- Forme plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc; 
- Interiorul și exteriorul unei figuri geometrice; 
-Forme spațiale: cub, sfera, cilindru, con,*cuboid (paralelipiped dreptunghic), fără 

terminologie. 
 
Clasa a III-a 
 Obiectivul de referinţă: să recunoască şi să descrie forme plane şi spaţiale, să clasifice 

obiecte şi desene după criterii variate; 
 Conţinuturile învăţării: Elemente intuitive de geometrie 
-Forme plane: pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi, poligon, punct, segment, linie dreaptă, linie 

frântă, linie curbă 
-Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice 
-Observarea şi descrierea intuitivă a obiectelor cu forme spaţiale de: cub, sferă, cilindru, con, 

cuboid (paralelipiped dreptunghic) 
 
Clasa a IV-a 
 Obiectivul de referinţă: să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane şi 

spaţiale şi să recunoască proprietăţi simple de simetrie ale unor desene; 
 Conţinuturile învăţării: Elemente intuitive de geometrie: 
-Drepte paralele şi drepte perpendiculare; 
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-Figuri geometrice plane: 
- Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la laturi şi unghiuri: triunghi, 

pătrat, dreptunghi, romb, *paralelogram, trapez; 
- Figuri geometrice care admit axe de simetrie: pătrat, dreptunghi, romb;  
- Utilizarea proprietăţilor figurilor plane în calculul perimetrului unor figuri geometrice plane; 
-Forme spaţiale:  
- Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri, laturi, feţe ale cubului, 

paralelipipedului dreptunghic (cuboid), piramidei; 
- Desfăşurarea cubului şi a cuboidului şi asamblarea unor desfăşurări date. 
La clasa pregătitoare, competenței generale localizarea şi relaţionarea elementelor 

geometrice în spațiul înconjurător îi corespunde competența specifică, și anume: discriminarea unor 
forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri geometrice (cub, sferă) 
în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător. 

Pentru formarea competenţelor specifice, se vor valorifica următoarele conţinuturi referitoare 
la figuri şi corpuri geometrice: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, cub, sferă. 

Raportându-ne la TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), evaluare 
internaţională a nivelului învățării la matematică și științe ale naturii, aplicată pe eșantioane de elevi 
de clasa a IV-a, noţiunile referitoare la Forme geometrice şi măsuri/Geometric Shapes and 
Measures reprezintă 35% din domeniile de conţinut (50% reprezintă domeniul denumit Numere, iar 
15% domeniul Afișarea datelor). Fiecare domeniu de conţinut are mai multe subiecte; fiecare dintre 
ele este prezentat ca o listă a obiectivelor cuprinse în curriculum de matematică în majoritatea 
ţărilor participante la acest tip de evaluare (printre aceste țări aflându-se și România). Aceste 
obiective specifice sunt scrise în termeni de înţelegeri sau abilităţi care sunt concepute pentru 
specificarea performanței aștepate din partea elevului. Domeniul formelor şi măsurilor geometrice 
include: puncte, linii şi unghiuri, forme bidimensionale - figuri geometrice (cercul, triunghiuri, 
patrulatere, poligoane), proprietăţi ale figurilor geometrice, linia de simetrie, forme tridimensionale 
- corpuri geometrice, arii şi volume (de exemplu, estimarea ariei unei figuri geometrice prin 
acoperirea cu o anumită formă sau estimarea volumului ununi corp geometric prin umplere cu 
cuburi). 

 
Formarea conceptelor geometriei 
 
În literatura de specialitate, există câteva cerinţe metodice de a căror respectare depinde 

reuşita predării-învăţării elementelor de geometrie, şi anume: 
a).predarea noţiunilor de geometrie prin procese intuitive şi formarea lor pe cale intuitivă; 
b).rigurozitatea ştiinţifică a noţiunilor de geometrie; 
c).funcţionalitatea cunoştinţelor de geometrie. 
a. Predarea noţiunilor de geometrie prin procese intuitive şi formarea lor pe cale 

intuitivă 
În formarea unei noţiuni geometrice, în cadrul unor structuri metodologice adecvate, trebuie să 

fie parcurse următoarele etape:  
- intuirea prin cercetare directă, în lumea reală, a obiectelor situate în diverse poziţii în spaţiul 

înconjurător, care evidențiază materializarea noțiunii (figura), cu dirijarea atenției elevilor către 
ceea ce interesează sa fie observat;  

- observarea proprietăților caracteristice evidențiate de obiectele intuite în vederea sesizării 
acelei/acelor caracteristici comune care conturează imaginea geometrică materializată; 

- compararea și analizarea proprietăților pe un material didactic care materializează noțiunea; 
- reprezentarea prin desen a noțiunii materializate de obiectele și materialul didactic intuite 

ceea ce reprezintă o detaşare a imaginii geometrice de obiecte; 
- stabilirea proprietăților caracteristice noțiunii sau formularea definiției; 
- identificarea noțiunii și în alte situații corespunzătoare; 
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- construirea materializată a noțiunii folosind bețișoare, carton, hârtie, pastă modelatoare, 
plastic, sârmă ș.a.; 

- utilizarea noțiunii de geometrie în rezolvarea problemelor specifice și transferul ei în 
contexte noi și variate. 

Astfel, prin observarea directă a corpurilor din realitatea cunoscută și accesibilă, sub îndrumarea 
cadrului didactic, elevii intuiesc forme, figuri, proprietăți ale acestora, apoi ajutați de modele 
geometrice care redau imaginea realului (mijloace de învățământ și/sau materiale didactice 
confecționate) vor concretiza prin desen figura geometrică. Învăţătorul va prezenta elevilor cazuri şi 
poziţii variate ale noţiunii geometrice şi nu se va rezuma numai la studierea unui caz particular. În 
situațiile de învățare a figurilor geometrice, cadrul didactic va folosi în special activitatea individuală, 
directă a elevilor. Aceştia vor construi elementul geometric cu ajutorul instrumentelor geometrice, o 
vor examina şi vor încerca să-i descopere proprietăţile, după care vor formula definiția.  

Concretizarea prin desen a imaginii geometrice se realizează la tablă sau flipchart cu 
instrumente de geometrie, iar elevii o execută în caiete, tot cu ajutorul instrumentelor (echer, riglă, 
compas etc.). Este foarte important ca această concretizare prin desen să se facă folosind și un 
element ajutător-culoarea, care are rolul de a scoate în evidență desenul, de a capta atenția elevilor 
și de stimula memoria vizuală. Desenul realizat cu instrumentele specifice, indiferent de suportul de 
scris, trebuie să îndeplinească niște condiții esențiale, și anume: acuratețea, corectitudinea, 
expresivitatea pentru a pune în evidență anumite părți ale figurii studiate care prezintă interes, 
aceasta fiind dată de folosirea cretei/creioanelor colorate, trasările discontinue ș.a. 

Aceste concretizări pot fi completate cu prezentarea unor planşe întocmite special în acest 
scop. Imaginea geometrică concretizată prin desen este apoi proiectată în limbajul geometriei şi 
apare astfel noţiunea geometrică. Noțiunile de geometrie trebuie să urmeze calea de la imaginea 
materializată la imaginea concretizată prin desen și apoi la imaginea fixată prin limbaj. Elevii vor fi 
capabili să reprezinte elementul geometric fără a avea în față obiectul sau desenul și să folosească 
figura în contexte noi și variate, să utilizeze noțiunea de geometrie în limbajul matematic. 

În predarea-învățarea noţiunilor de geometrie, trebuie utilizate eficient strategii didactice 
adecvate (metode și procedee didactice, mijloace de învățământ și materiale didactice, forme de 
organizare).  

Metodele și procedeele didactice folosite cu precădere în cadrul lecțiilor cu conținut 
geometric sunt învățarea prin descoperire (metodă de explorare a realităţii) și problematizarea 
(metodă de comunicare orală), care pe lângă dobândirea cunoștințelor de către elevi și formarea 
unor deprinderi și priceperi specifice, conduc la o gândire logică, la participarea activă a elevilor. 
De asemenea, se folosesc și alte metode tradiționale precum: conversația, observarea sistematică şi 
independentă; explicația, demonstrația; metode de modelare; exerciţiul; studiul de caz; proiectul; 
lucrările practice; jocul didactic, instruirea asistată de calculator. Învăţătorul trebuie să asigure un 
echilibru între metodele bazate pe intuiție, cele acţionale, problematizatoare, pentru a nu ajunge la 
abuz de intuiţie, dar nici la învăţământ formal, fără suport modelator şi în care multe noţiuni 
matematice rămân fără o suficientă acoperire intuitivă. 

 În funcție de stilul de predare și creativitatea cadrului didactic, se pot utiliza structuri 
metodologice în care se pot introduce și metodele interactive de grup, care sunt modalităţi moderne 
de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii. Aceste metode moderne 
sunt instrumente didactice care favorizează cooperarea copiilor, prin implicarea lor directă şi activă, 
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. În diferite momente ale lecției, se pot organiza și 
desfășura metode și tehnici precum: brainstorming-ul, metoda cubului, metoda R.A.I., Diagrama 
Venn, ciorchinele, jurnalul cu intrare dublă, jocul de rol ș.a. Elevii pot crea situații în care pot sonda 
importanța cunoașterii și utilizării noțiunilor de geometrie: de exemplu pot face reflecții aupra 
propriei învățări punându-se în situația unui constructor de jucării din lemn pentru copii. 

În utilizarea materialului didactic se impun câteva condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 
atât modelul confecţionat, cât şi modul în care este folosit de cadru didactic şi elevi:  

- mărimea, dimensiunea (materialul confecţionat va avea dimensiuni suficient de mari pentru 
a fi văzut din orice punct al clasei); 
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- expresia fidelă a ceea ce trebuie să reprezinte; 
- aspectul estetic, claritatea, atractivitatea; 
- respectarea particularităților de vârstă ale elevilor. 
Competenţa învăţătorului în alegerea unui material didactic reprezentativ va elimina o 

insuficientă valorificare a acestuia care ar putea duce la însuşirea formală a cunoştinţelor de 
geometrie sau o folosire în exces a acestuia care ar duce la o saturaţie perceptivă, abaterea atenţia 
elevilor de la scopul lecției.  

 
b. Rigurozitatea ştiinţifică a noţiunilor de geometrie 
Chiar dacă intuitivul stă la baza predării-învăţării elementelor de geometrie în clasele primare, 

cunoştinţele cu conținut geometric asimilate de elevi trebuie să corespundă rigurozităţii geometriei. 
Pe de o parte, noţiunile geometrice însușite corect servesc elevului în explorarea/investigarea 

mediului înconjurător, precum şi în rezolvarea problemelor de adaptare. Pe de altă parte, noțiunile 
de geometrie achiziționate în clasele primare vor fi utile în studiul geometriei în nivelurile de 
învățământ ulterioare contribuind, astfel, la o formare temeinică a conceptelor de geometrie. 

De exemplu, noţiunile de ,,punct” și ,,dreaptă” sunt sugerate de obiecte şi fenomene fizice din 
natura înconjurătoare. Intuirea ,,punctului” poate începe cu faza de concretizare prin desen ca fiind 
urma lăsată pe hârtie de vârful instrumentului de scris, aşezat să se sprijine pe suportul de scris. 
Continuând, elevul va înţelege că ,,dreapta” concretizată prin desen este formată din punctele pe 
care vârful creionului sau al cretei, sprijinit pe riglă şi aflat în mişcare, le lasă pe hârtie/tablă. El va 
mai înţelege că segmentul concretizat prin desen este format din puncte, iar extremităţile lui sunt 
primul şi ultimul punct al concretizării. 

Unul dintre obiectivele disciplinei Matematică se referă la cunoaşterea şi folosirea corectă de 
către elevi a terminologiei specifice. Însușirea limbajului matematic de către elevi trebuie să 
reprezinte o permanentă preocupare a învăţătorilor. În acest sens, limbajul geometric utilizat de 
către învățător trebuie să respecte două proprietăţi simple, și anume: corectitudinea şi consecvenţa 
folosirii lui. Cadrul didactic trebuie să utilizeze corect limbajul simbolic: punctele se notează cu 
litere mari ale alfabetului; dreptele se notează cu litere mici ale alfabetului sau ,,AB”, dacă A şi B 
sunt două puncte distincte ale dreptei; unghiul determinat de semidreptele OA și OB se notează 
,,AOB” sau ,,BOA”, iar citirea se face prin verbalizarea literelor respective de la stânga la dreapta, 
litera din dreptul vârfului unghiului regăsindu-se în mijlocul notației; notarea unui poligon se face 
cu ajutorul literelor mari atribuite vârfurilor, într-o succesiune rezultată din parcurgerea vârfurilor 
ca şi când acestea ar fi pe un cerc, iar cercul este parcurs într-un anumit sens (citirea se face în 
acelaşi mod) etc. 

 
c. Funcţionalitatea cunoştinţelor de geometrie 
O altă cerinţă de bază a activităţii didactice în predarea-învăţarea elementelor de geometrie o 

constituie funcţionalitatea cunoștințelor de geometrie, ceea ce înseamnă posibilitatea de aplicare şi 
transfer eficient a acestor cunoştinţe în orice situaţie teoretică sau practică.  

În formarea noțiunilor de geometrie, învăţătorul trebuie să pornească de la următoarele 
premise:  

-exerciţiul, prin studiu pe modele reale sau create, este calea prin care elevul capătă abilitatea 
practică de a putea să rezolve probleme; 

-activitatea îndrumată, de grup şi, în mod obligatoriu, implicarea personală a elevilor;  
-activitatea de rezolvare de probleme asigură consolidarea cunoştinţelor de geometrie; 
-aplicabilitatea cunoștințelor de geometrie și în alte domenii. 
 
Valorificarea inteligenţelor multiple în predarea noţiunilor de geometrie 
 
În cadrul lecțiilor cu conținut geometric, cadrul didactic poate valorifica cele opt inteligențe 

multiple (conform psihologului Howard Gardner, creatorul teoriei inteligențelor multiple) ale 
elevilor săi folosind strategii didactice diferențiate.  
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Propunem un exemplu de aplicare a teoriei inteligențelor multiple la clasele III-IV, în cadrul 
orelor de matematică cu subiectul ,,Figuri geometrice”. 

În prealabil, colectivul clasei este împărţit în grupe în funcţie de inteligenţa predominantă; se 
poate opta pentru o parte din tipurile de inteligențe. Fiecare grupă primeşte cartonaşul cu numele 
echipei și i se va explica sarcina/sarcinile pe care o/le are de îndeplinit. 

 
Grupa nr. 1: Inteligența logico-matematică 
-să recunoască figurile geometrice dintr-un desen dat sau o imagine dată; 
-să numere figurile geometrice indicate introducând datele într-un tabel; 
-să stabilească valoarea de adevăr a unor propoziții referitoare la noțiuni de geometrie; 
-să identifice interiorul și exteriorul unei figuri geometrice, efectuând operațiile matematice după 
reguli date; 
 
Grupa nr. 2: Inteligența verbal-lingvistică 
-să compună o poezie/un cvintet cu titlul Figurile geometrice; 
sau 
-să redacteze un text cu titlul Lumea figurilor geometrice. 
 
Grupa nr. 3: Inteligența spațial-vizuală 
-să construiască o lucrare după o temă dată folosind tehnica Origami (Bărcuța) sau Tangram 
(Pisicuța) 
-să deseneze un animal/copil folosind cât mai multe figuri geometrice învățate; 
 
Grupa nr. 4: Inteligența muzicală-ritmică 
-să interpreteze un cântec despre figuri geometrice sau 
-să compună și să interpreteze o melodie potrivită unor versuri date. 
 
Grupa nr. 5: Inteligența naturalistă 
-să deseneze un peisaj folosind cât mai multe figuri geometrice învățate. 
 
Grupa nr. 6: Inteligența corporal-kinestezică  
-să mimeze diverse figuri geometrice luate individual sau în succesiuni de figuri ori asocieri ale 
acestora după reguli stabilite; 
-să realizeze o scenetă fără cuvinte, mimând diverse figuri geometrice; 
 
Grupa nr. 7: Inteligența interpersonală 
-să întocmească o listă cu posibile întrebări referitoare la subiectul Figuri geometrice pentru a fi 
adresate colegilor în cadrul unui concurs de genul ,,Cine știe, câștigă!”, dacă este posibil; 
sau 
-să realizeze un interviu cu un interlocutor despre figurile geometrice învățate; 
-Rezolvă cerința: *Într-o lume fără cercuri, TU ești avocatul cercului și trebuie să găsești argumente 
pentru ca cercul să fie acceptat în această lume. 
 
Grupa nr. 8: Inteligența intrapersonală 
*Imaginează-ți că ești un constructor de jucării din lemn pentru copii. Spune de ce este important să 
cunoști figurile geometrice în acest domeniu. 
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Concluzii 
 
Geometria, ramură importantă a matematicii, ale cărei noţiuni s-au cristalizat de-a lungul 

vremii prin abstractizarea unor elemente din realitatea înconjurătoare, contribuie la dezvoltarea 
gândirii logice, prin caracterul deductiv al adevărurilor sale, la disciplinarea raţionamentului 
obişnuind elevii cu rigoarea, aduce o contribuţie valoroasă în formarea spiritului de observaţie, în 
dezvoltarea aptitudinilor de a desfășura o activitate vie și proprie de descoperire a relaţiilor 
figurilor, în stimularea muncii de cercetare şi investigaţie pentru găsirea unor posibilităţi de 
rezolvare a problemelor sau de demonstrare a adevărurilor geometrice.  

În procesul predării-învăţării elementelor de geometrie, un rol important îi revine învăță-
torului care trebuie să respecte cerințele metodice în formarea noțiunilor geometrice, să împletească 
strategii didactice în mod original şi diferenţiat, în vederea obținerii rezultatelor așteptate ale 
învățării. Important este și faptul că noțiunile de geometrie trebuie însușite apelând la studiul 
interdisciplinar.  

Importanța însușirii corecte a cunoștințelor de geometrie de către elevi este ilustrată în 
lucrarea Aurul cenuşiu. Eseuri rostite de către profesorul matematician, Mircea Maliţa: „Dacă 
elevul nu-şi însuşeşte organic o dată cu şi prin însăşi cultura lui generală, conceptul de linie dreaptă 
şi de exactitate, tot ce va produce ulterior: artizanat, industrie, fabrica, viaţa casnică, gospodărie, 
totul va ieşi strâmb”. 
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EVALUAREA PREDICTIVĂ, CONTINUĂ ŞI SUMATIVĂ 
ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
Prof. înv. primar Marian Gina Mariana 

Școala Gimnazială „Gh. Lazar” Zalău, Jud. Sălaj 
 
 

Evaluarea este un punct final intr-o succesiune de evenimente ce urmaresc crearea unui 
comportament dezirabil la elevi in situatii diverse.   

Evaluarea nu trebuie perceputa doar ca un control al cunostintelor sau ca mijloc de masurare 
obiectiva ci ca o cale de perfectionare care presupune o strategie aparte.  

Procesul de evaluare presupune doua activitati:  
1. Masurarea cantitativa sau calitativa  a capacitatilor circumscrise obiectivului de evaluare 

propus; 
2. Emiterea unei judecati de valoare pe baza informatiilor dobandite anterior. 
Putem evalua: 

 Cunostintele acumulate; 
 Capacitatea de aplicare sau utilizare a cunostintelor; 
 Capacitati intelectuale; 
 Trasaturi de personalitate. 

Prin urmare, functiile evaluarii sunt, in special la limba si literatura romana ca disciplina 
preponderent formativa: 

 De constatare 
 De informare 
 De diagnosticare 
 De pronosticare 
 De decizie 

In baza celor enuntate mai sus, prin eveluare in invatamant se intelege actul didactic complex, 
care asigura evidentierea cantitativa si calitativa a cunostintelor, nivelul performantelor si eficienta 
acestora la un moment dat, oferind solutii de perfectionare a actului de predare- invatare.  

Masurarea consta in utilizarea unor procedee (scrise, orale etc.) prin care se stabileste o relatie 
intre ansamblul de simboluri si un ansamblu de obiective si subiecte sau evenimente, conform unei 
caracteristici observative, pe care acestea o poseda in diferite grade.  

Simpla masurare insa nu este suficienta.Ea trebuie sa fie urmata de apreciere. Aprecierea 
presupune emiterea unor judecati de evaluare asupra masurarii, acordandu-i semnificatie pe baza 
unui sistem de referinta, a unor criterii.  

In invatamantul primar, sistemul de refeinta sau criteriile sunt reprezentate de descriptorii de 
performanta iar judecatile de valoare sunt concretizate in calificative:insuficient, suficient, bine, 
foarte bine.  

Evaluarea are doua componente principale:  
3. interna-cuprinzand evaluarea curenta si evaluarea continua; 
4. externa- constand in exemane si evaluari nationale. 
In ciclul primar evaluarea continua poate sa se manifeste sub diferite forme: examinari orale, 

autoevaluarea, interevaluarea, testul etc. Sistemul metodologic al evaluarii randamentului scolar 
cuprinde mai multe forme de verificare, metode si procedee de evidentoiere a performantelor 
elevilor.  

Metodologia evaluarii randeamentului scolar cuprinde urmatoarele categorii: 
 observarea curenta a comportamentului de invatare al elevilor; 
 diferite tipuri de probe: orale, scrise, practice; 
 analiza diferitelor lucrari ale elevilor: teme pentru acasa, teme pentru concursuri; 
 teste docimologice standardizate; 
 modalitati modernizate de evaluare. 
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Pe baza observarii curente a comportamentului de invatare a elevilor, cadrele didactice pot 
controla nivelul de pregatire si comportare pe parcursul lectiilor. Invatatorul contata care este 
interesul fiecarui elev in asumarea de cunostinte noi, in formarea capacitatilor de citire si scriere, in 
receptarea unui mesaj scris sau oral, ce capacitati de comunicare are in cadrul grupului din care face 
parte. 

In aceasta etapa sunt depistati elevi care muncesc sarguincios si constiincios, elevi superficiali 
in munca, neglijenti si delasatori. 

Din aceste observatii ivatatorul isi formuleaza concluzii care vor sta la baza demersurilor 
didactice viitoare.  

Metodologia verificarii orale are un caracter riguros si ofera invatatorului posibilitatea sa 
aprecieze din mai multe puncte de vedere pregatirea elevilor, sa constate in mod obiectiv volumul, 
calitatea cunostintelor si capacitatea de a comunica, de a-si formula aprecieri obiective. 

 
Verificarea orala a cunostintelor se poate face: 

 individual -  prin chestionarea pe rand a elevilor; 
 frontal -  prin intrebari adresate intregii clase. 

In ceea ce priveste numarul de intrebari care se pun unui elev in cursul unei examinari orale, 
trebuie sa se tina cont de faptul ca prin exeminarea se urmareste stabilirea cantitatii cunosintelor 
elevului si nu repetarea in intregime a amateriei.  

Verificarea trebuie sa fie urmata, in mod necesar de aprecierea elevilor vizati pentru 
examinare, in conformitate cu normele stabilite prin sistemul de evaluare. 

Aprecierea prin calificative are un caracter educativ deoarece este un stimulent in munca, o 
incurajare a eforturilor individuale, un imbold pentru noi stradanii in vederea obtinerii unor 
rezultate tot mai bune. 

Metodele folosite in examinarea orala sunt: conversatia si exercitiul.  
 
Examinarea prin probe scrise este necesara la scriere pentru ca: 

 permite examinarea intregului colectiv in acelasi timp; 
 ofera sanse egale elevilor prin identitatea subiectelor; 
 face posibila compararea rezultatelor, 
 avantajeaza elevii timizi si pe cei lenti; 
 permite o mai precisa apreciere in comparatie cu examinarea orala. 

Toate lucrarile scrise se corecteaza dupa un barem de corectare unic si la inmanarea lor se fac 
observatii generale asupra nivelului cunostintelor, aspectul estetic, asezarea in pagina, valoarea 
medie a lucrarilor. Observatiile trebuie sa fie pertinente, mobilizatoare. 

Alcatuirea probelor este o activitate complexa care presupune o serie de  operatii:  
 Precizarea obiectivelor probei, a rolului pe care il indeplineste proba in contextul 

procesului didactic. Cele mai multe au caracter diagnostic, dar si o functie 
prognostica, stabilind posibilitatea elevilor de asimilare a continuturilor care 
urmeaza. Continutul acesteia se stabileste in functie de scopurile probei. 

 Stabilirea continuturilor supuse verificarii si a obiectivelor pedagogice 
corespunzatoare; 

 Formularea itemilor (intrebari si cerinte) urmand sa fie verificata si evaluata 
invatarea la nivelul prevazut de programa; 

 Formularea descriptorilor de performanta (grila de corectare) constand in stabilirea 
elementelor importante ale raspunsurilor asteptate, fiind utilizat ca termen de 
referinta in verificarea lucrarilor in functie de standardele de performanta prevazute 
de programa. 
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Alte forme de evaluare continua care vizeaza o „masurare” obiectiva pot fi: 
a) Metoda Zapan prin care se cere elevilor sa aprecieze primii si ultimii colegi dupa ce 

fiecare a citi lectia, apoi sa se aprecieze pe sine. 
b) Metoda notarii reciproce pe baza unor criterii dinainte stabilite prin care este 

constientizata valoarea fiecaruia, obiectivand cuoeficientul de iluzie asupra imaginii 
de sine. 

c) Procedeul evaluarii in cascada se refera la evaluarea tuturor elevilor din clasa, dintr-o 
unitate de invatare. Daca unii elevi nu obtin punctajul minim, procedeul se repeta 
pana cand elevii depasesc pragul minim. 

d) Tehnica fiselor de progrese scolare pe baza carora invatatorul are posibilitatea sa 
individualizeze actiunile de pregatire pentru ca fiecare elev sa asimileze materia 
predata in concordanata cu posibilitatile proprii. 

e) Metoda probei cu itemi de dificultate progresiva, imaginata de Guttman consta in 
conceperea unor subiecte pentru examinari scrise, in care itemii sunt ordonati dupa 
regula dificultatii crescande. 

f) Principiul Pollyannei (eroina unui roman de E. Porter), care se realizeaza prin 
comunicare si actiuni permanent pozitive. 

Spiru Haret era de parere ca „Scolarii trebuie sa fie educati in spiritul credintei in bine, 
deoarece credinta in bine face puterea si bucuriile tineretii”. 

Ca forme alternative de evaluare pot fi mentionate: 
 Portofoliul, care reprezinta o colectie exhaustiva de informatii despre procesul de 

predare-invatare in care a fost implicat elevul, evidentiind programul scolar. 
 Proiectul – o activitate mai simpla ce permite o apreciere complexa si nuantata a 

invatarii, ajutand la identificarea unor calitati individuale ale elevilor. Este o forma 
de evaluare puternic motivata pentru elevi, desi implica un volum de munca sporit, 
inclusiv activitate individuala, in afara clasei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Voiculescu, E. (2001) - Pedagogia preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti. 
Gongea, E.; Breben, S.; Ruiu, G.;Fulga, M. (2006) - Metode interactive de grup (ghid metodic). 
Chateau, Jean (I986) - Copilul şi jocul, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 



106

L’INTÉGRATION DE L’HUMOUR DANS LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  
EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

 
Profesor Cristina Niţă 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 
 

Chanson : Mon âne - chanson du registre traditionnel 
( http://www.youtube.com/watch?v=YK0ix1KoGTQ ) 
 
Contenus: 

 compétences culturelles: l’âne - connaissance de l’animal. 
 compétences sémantico-lexicales: expressions figées; 
 compétences linguistiques: lʼarticle partitif, la suppression de lʼarticle partitif,   
 compétences communicatives: parler de son état de santé. 

Niveau CECR :  A1-A2 
 

I. Première écoute. Écoutez la chanson Mon âne puis effectuez les activités suivantes:  
             1. À lʼaide des étiquettes ci-dessous, identifiez les parties du corps de lʼâne. 

le sabot 
 

les oreilles / la tête / les dents / le dos / le pied / le genou  
le nez / les yeux / le ventre / la gorge / le sabot / la queue

( source de lʼimage: http://tiffit.over-blog.com/article-30016637.html ) 
 
Remarque: Chaque élève à son tour choisit une étiquette par hasard et la place correctement sur 
lʼimage de lʼâne à lʼaide des punesses. Ce sera un travail collectif et amusant qui va donner aux 
élèves lʼenvie dʼaller plus loin, de s'engager dans lʼactivité pour elle-même et pour le plaisir qu'ils 
en retirent. 
        2. Complétez les vers de la chanson :  
                                                                                         

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Lʼâne a mal ….. 
Madame lui fait...  
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 3. Associez pour former des rimes: 
 
Lʼâne a mal au genou. Madame lui donne du chou. 

 le genou              de lʼeau 
 le nez                  du lolo (du lait) 
 le sabot               de lʼomelette 
 la gorge     du thé 
 la tête                  de lʼorge 
 le dos                  du chou 
 

Remarque: Les rimes permettent une vraie étude de la prononciation. Certaines activités fondées 
sur la rime, le rythme, l'écoute et la production de sons favorisent les habiletés de conscience 
phonologique. Il s'agit d'activités que les débutants apprécient et dont le but est dʼapprendre de 
façon motivante à bien prononcer les mots de la langue française, améliorer la prononciation et 
l’articulation.  
    
II. Deuxième écoute. 
1. Réécoutez la chanson tout en suivant le texte et soulignez les expressions qui désignent les 
problèmes de santé de lʼâne.  
Mon âne, mon âne a bien mal à la tête 
Madame lui fit faire un bonnet pour sa fête 
Un bonnet pour sa fête 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 
Mon âne, mon âne a bien mal aux oreilles 
Madame lui fit faire une paire de boucles d'oreille 
Une paire de boucles d'oreille, 
Un bonnet pour sa fête, 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 
Mon âne, mon âne a bien mal à ses yeux, 
Madame lui fit faire une paire de lunettes bleues 

Une paire de boucles d'oreille, 
Un bonnet pour sa fête, 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 
Mon âne, mon âne a mal à l'estomac, 
Madame lui fit faire une tasse de chocolat. 
Une paire de lunettes bleues, 
Une paire de boucles d'oreille, 
Un bonnet pour sa fête, 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 
(x4) 

Rappel: les parties du corps, parler de son état de santé 
 
1. Observez les expressions suivantes désignant lʼétat de santé dʼune personne: 

 
Je suis en pleine forme. 
Je me sens très bien. 
Je vais bien. 
Je suis en bonne santé 
Je suis en parfaite santé. 
Je nʼai pas dʼennuis de santé.  
.  

 
Je ne me sens pas bien.  
Je me sens mal.  
Je nʼai pas bonne mine aujourdʼhui. 
Je suis malade.  
Jʼai un rhume.  
Je suis enrhumé.  
Jʼai la grippe.  
Jʼai le nez qui coule. 
       le nez bouché.  
Jʼai de la fièvre.  
Je tousse. Jʼéternue.  

Jʼai mal à la tête. 
                    gorge. 
                    bouche. 
                    dent. 
                    main. 
                    jambe. 
Tu as mal au bras.  
                     ventre. 
                     cou. 
                     coeur. 
                      pied. 
                      nez. 
                      dos. 
Elle a mal à lʼestomac. 
                      oreille. 
Il a mal aux dents. 
                    yeux.  
Je me suis fait mal au bras.  
Je suis blessé au pied.  
Mon dos me fait mal.  
Aïe ! Ça me fait mal ! 
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 2. Faites des combinaisons correctes pour découvrir le langage corporel: 
se ronger hausser hocher froncer cligner se frotter dresser se racler 

la gorge les 
oreilles 

les 
épaules 

les mains les 
sourcils 

les yeux les 
ongles 

la tête 

3. Découvrez dans la colonne A des expressions implicant les parties du corps. Trouvez leurs 
signification dans la colonne (B):  
A                                                              B
1. avoir quelqu’un dans le nez  a. être impatient de manger une nourriture 

2. en avoir l’eau à la bouche  b. avoir de l’influence 

3. avoir les joues en feu. c. ne pas écouter, ne pas accorder d’attention 

4. avoir les oreilles bouchées  d. être rouge de honte, de colère ou  à cause du 
froid 

5. avoir une dent contre quelqu’un  e. ne pas pouvoir le supporter 

6. avoir la tête dans les nuages   f. garder une rancœur envers une personne 

7. avoir le bras long   g. être rêveur, parfois distrait 

 
 III. Troisième écoute :  Rappel grammatical - lʼarticle partitif / la suppression de lʼarticle 
partitif 
 Remarque: Le domaine préféré du partitif dans l’enseignement du français langue étrangère 
reste la nourriture et les boissons. Introduire dans la leçon, à côté de la nourriture destinée aux 
humains, celle destinée à un animal (dans ce cas la nourriture de  lʼâne), constitue une source 
dʼamusement pour les élèves, cela leur donne envie de travailler en classe. On trouve également des 
actes de paroles ou des tâches communicatives comme objectifs de la leçon. Le résultat en est la 
disparition de la concentration autour d’un phénomène linguistique difficile à maîtriser.   
  
1. Observez le tableau suivant :  

 L'âne mange: 
de l'herbe, du foin  
des céréales: de l'avoine, de l'orge, du maïs  
du pain dur 
des légumes: des carottes, des pommes de 
terre 
des fruits : des pommes, des poires 
L'âne boit de l'eau. 

 Une personne mange: 
Au petit déjeuner: du thé, de la confiture, de 
l'omelette, des croissants                      
Au déjeuner: de la soupe, du rôti, des frites, 
de l'orangeade 
Au dîner: du lait, de la salade, des bonbons, 
de l'eau 
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 2. Jouez ce jeu à deux:  un élève  formule une phrase en utilisant un aliment de la rubrique 
déstinée aux humains, un autre élève répond comme dans ce modèle: 
1.  - L'âne boit du café.  
    - Mais non, ce n'est pas vrai! L'âne ne boit pas de thé. Il boit de l'eau. 
2.  - L'âne mange de la confiture.  
    - Mais non, ce n'est pas vrai! L'âne ne mange pas de confiture. Il mange des carottes.   
  
 Remarque: L’intégration de l’humour dans les activités de classe et dans la démarche 
pédagogique est particulièrement efficace. On peut tout d’abord supposer que la sensation de bien-
être favorise les relations humaines dans la classe et entraîne un véritable plaisir d’être en classe. 
Rire en classe serait donc, d’un point de vue physiologique, favoriser tout à la fois la vitalité et la 
relaxation. Le rire est reconnu comme motivation d’apprentissage. Cette activité de production orale 
avec le jeu du menteur , effectuée  par binômes, permet de travailler la négation et la suppression de 
lʼarticle partitif, dʼapprendre le vocabulaire spécifique et de communiquer oralement. 
 
12. Formulez des phrases selon les deux 
modèles: 
a) Lʼâne aime les carottes.  
    Il mange assez de carottes.  

 
 
 
 
 

b) Lʼâne mange des pommes. 
    Il mange un kilo de pommes. 

 
 
 

 
 
Suggestions pour la production écrite :  

 Écrivez un petit texte amusant pour répondre à la question: - Qu'est ce que l'âne mange le 
matin, à midi et le soir? Pour lʼamusement, utilisez aussi  des aliments destinés aux 
humains. Le menu le plus rigolo va gagner le concours. 
 ex: Le matin, l'âne mange de l'herbe, du  pain dur avec du chocolat, un kilo    de pommes, il 
boit un litre de café. Le matin il ne mange pas de légumes. A midi, …….. 

 Rédigez un menu sain pour votre animal de compagnie. 
 Faites une grille dʼobservation sur les habitudes alimentaires de votre animal de compagnie. 
 Essayez dʼécrire une petite chanson où lʼâne nʼaurait plus de problèmes de santé et il serait 

en très bonne forme. Chantez cette nouvelle chanson à vous, en classe. 
  
 Mon âne est une chanson très rigolotte que les enfants aiment beaucoup. C’est une chanson 
du registre traditionnel, chanson dite “à récapitulation”, c’est-à-dire que chaque couplet introduit un 
nouvel élément et reprend tous les éléments des couplets précédents, ce qui constitue un aspect très 
important pour la compréhension et la mémorisation.  
 La fiche pédagogique conçue autour de cette chanson représente une façon d’introduire 
l’humour dans la classe. Utiliser cette chanson  comme support pour une leçon de grammaire peut 
être en dehors de son objectif principal un bon prétexte de détente. Aujourd’hui encore, le cours est 
couramment connoté d’austérité et de sérieux. Quand on est dans une classe, souvent, ce n’est pas 
pour plaisanter, mais pour travailler.  Mais si on rigole bien en classe, les apprenants vont aimer le 
français et ils vont progressivement apprendre sans même s’en rendre compte. On peut introduire 

les carottes assez 
le maïs peu 
le pain dur trop 
l'avoine beaucoup 

les pommes beaucoup 

de l'eau trois litres 

du blé une tasse 

du foin une fauchée 

des pommes un kilo 

du pain dur une tranche 
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lʼhumour dans des situations relationnelles, ou encore dans des documents, mais lʼhumour doit 
apparaître aussi souvent dans l’acte même de l’apprentissage. 
 Par lʼintermédiaire des activités proposées dans cette fiche, les apprenants sont invités à 
pratiquer toutes les activités cognitives tels qu’« écouter », « parler »,  
« lire », « écrire ».  
 A vous de jouer! Bonne chance!   
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FIȘĂ DE LUCRU 
 

Prof. înv. primar Marian Gina Mariana 
Şcoala Gimnazială ,,Gh. Lazăr” Zalău 

 
 
NUMELE ȘI PRENUMELE ____________________________                                            DATA _______________ 

 
 

1. Continuă trenuleţul, după model, cu încă 1-2 vagoane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Colorează potrivit codului. Scrie in tabel cifra corespunzătoare numărului de figuri 
geometrice de fiecare fel: 
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PROIECT DIDACTIC 
Unităţi de măsură pentru timp 

 
 

Profesor Ana Avram  
Şcoala Generală Nr. 5 Tulcea 

 
 
Data: 30.05.2012 
Clasa: a II- a C 
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Disciplina: Matematică  
Unitatea de învăţare: Unităţi de măsură 
Detalieri de conţinut: Unităţi de măsură pentru timp (ora, minutul, ziua, săptămâna, luna, anul) 
Tipul de lecţie: Consolidare- lecţie transdisciplinară 
Motivaţia: Lecţia este valoroasă deoarece contribuie, în foarte mare măsură la dezvoltarea gândirii 
logice şi creatoare,a spiritului de receptivitate,al raţionamentului, urmăreşte formarea capacităţii de 
a utiliza cunoştinţele de matematică în rezolvarea problemelor pe care le pune viaţa de toate zilele, 
de a întrebuinţa aceste cunoştinţe în cazuri noi, de a contribui la în mod creator la soluţionarea 
laturilor matematice ale problemelor care se ivesc la tot pasul. Elevii au posibilitatea de a con-
ştientiza, completa şi sistematiza informaţiile despre unităţile de măsură pentru timp. Consolidarea 
cunoştinţelor referitoare la unităţile de măsură pentru timp se realizeată prin rezolvarea diferitor 
tipuri de activităţi de învăţare  
Competenţe:  
Matematică 

 consolidarea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii ; 
 dezvoltarea priceperii şi deprinderii de a lucra cu unităţile de măsură pentru timp. 

Cunoaşterea mediului:  
 cunoaşterea unor termeni specifici pentru a descrie fenomene observate în mediul 

înconjurător 
Limba română 

 desprinderea unor informaţii dintr-un text citit 
 redactarea unor texte scurte  

Educaţie plastică 
 recunoaşterea grupelor de culori 

Obiective operaţionale:  
Matematică 

O1 – să recunoască instrumente pentru măsurarea timpului; 
O2 – să aleagă unităţile de măsură potrivite măsurării duratelor unor evenimente 

  O3 – să poziţioneze acele ceasului, indicând ora corectă; 
O4 – să rezolve exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat timpul mai mici / mai mari decât ziua, 
folosind calendarul. 
Cunoaşterea mediului  
O1 – să cunoasă lunile specifice fiecărui anotimp, pe baza cunoştinţelor anterioare 
O2 – să stabilească programul zilnic individual, ordonând imaginile 
Limba română 
O1– să desprindă informaţii dintr-un text citit; 
O2 – să formuleze corect răspunsurile, pe baza întrebărilor date; 
O3 – să redacteze corect un scurt text pe baza unui suport vizual 
Educaţie plastică 
O1- să rezolve sarcina de lucru utilizând grupele de culori. 
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Strategia didactică: activ – participativă cu elemente de problematizare, învăţarea prin descoperire. 
Metode şi procedee didactice: munca independentă, jocul didactic, rebus, probletatizarea, exerciţiul, 
conversaşia, instruirea diferenţiată prin inteligenţe multiple. 
Material didactic: coli flipchart, flipchart, markere, fişe de lucru, calendare, fişe de lucru, creioane 
colorate, instrumente de scris 
Evaluare: -De conţinut: fişe de lucru 
- De utilizare a procerselor gândirii: observarea sistematica a rezolvării sarcinilor.  
Resurse informaţionale: 

 *** Curriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul 
primar, Bucureşti, 1998 

 Metodica predării matematicii la cl- I-IV, Ed. Did. Bucureşti, 1988 
 M. Neagu- C. Petrovici - Elemente de didactica matematicii în grădiniţă 

şi învăţământul primar, Ed. PIM, Iaşi, 2002 
 Corina Uzum- Strategii pentru eficientizarea învăţării, Ed.,,Şcoala 

Vremii’’, Arad 2009 
Tipuri de învăţare: receptiv – reproductivă, inteligibilă, operaţională 
Tipuri de activitate: frontală, independentă, pe echipe. 
Contextualizarea problematicii: Activitatea se va desfăşura în sala de clasă. La lecţie vor fi 
antrenaţi toţi elevii clasei. În anumite segmente ale lecţiei, elevii vor lucra pe echipe. 
Managementul timpului: 45 min 
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 EVOCAREA 
 
Se va realiza „punctul de intrare” care să stârnească interesul faţă de lecţie: un rebus desenat pe 
flipchart, prin care se vor verifica cunoştinţele dobândite anterior. 
1. Are 365 zile 
2. Decembrie, ianuarie, februarie 
3. Are 60 de minute 
4. Are 7 zile 
5. După noapte vine … 
6. Se culeg roadele pământului 
7. Se trezeşte toată natura la viaţă 
8. Are 30 de zile, uneori ! 
9. Este cel mai calduros anotimp 
10. Are doar 60 de secunde ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În rezolvarea rebusului se obţine cuvântul ,,anotimpuri”. Se va purta o discuţie despre anotimpuri. 
(Care sunt anotimpurile anului? Din ce cauză apar ele?) Se vor repeta lunile corespunzătoare 
fiecărui anotimp şi se va prezenta Copacul An. Elevii vor fi întrebaţi care este data exactă când 
începe primăvara, vara, toamna, iarna şi când se sfârşeşte fiecare anoimp. Câte un elev va extrage 
câte un bilet care reprezintă un eveniment, pe care îl va aşeza pe frunzele copacului în luna când 
acesta are loc. 
 Ziua copilului  
 Începutul noului an 
 Sărbătoarea Crăciunului 
 Ziua Femeii 
 Sfârşitul anului şcolar 
 Ziua ta de naştere 
 Prima zi a fiecărui an calendaristic  
 Când mergem în excursie 
 Când începe şcoala 
 Sărbătoarea Paştelui 
 
 
 
 

   1          
2             
   3          
4                
  5           
6             
   7              
  8           
 9            
  1           
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REALIZAREA SENSULUI  
Se va anunţa tema lecţie: ,,Astăzi vom exersa ceea ce am învăţat ieri la matematică, unităţile de 
măsură pentru timp.’’ 
Elevii vor opera cu noţiunile şi termenii: minut, oră, zi, săptămână, lună, an, ceas, orar, minutar, 
calendar. Prin conversaţie dirijată se face verificarea orală a cunoştinţelor referitoare la subiectul 
lecţiei. 
 
Verificare orală 
- Ce este ceasul? 
- Cum măsoară el trecerea timpului? 
- Cum se numeşte acul mai scurt? Ce indică el? 
- Cum se numeşte acul mai mare? Ce indică el? 
- Care sunt unităţile de măsură pentru timp învăţate? 
- Câte minute are o oră? Dar două ore? 
- Câte ore are o zi? Dar două zile? Dar trei zile? 
- Ce zi a fost ieri? Dar alaltăieri? 
- Ce zi e azi?Dar mâine? Dar poimâine? 
 
 
Se indică spre calendar. 
Foloseşte calendarul şi răspunde! Joc-concurs! 
- Ce arată calendarul? 
- Câte zile are o săptămână? Dar două?  
- Care sunt zilele săptămânii? 
- Câte zile are o lună? 
Prin calcul mintal se vor afla răspunsurile la următoarele întrebări: 
 Câte zile au împreună lunile: ianuarie şi martie, aprilie şi iunie, februarie şi septembrie? 
 Câte săptămâni are luna ianuarie?  
 Dar luna aprilie? 
 Dar luna februarie? 
 Cosmina a plecat la bunici pe 7 iulie şi a stat 2 săptămâni. S-a întors pe ... 
 Dinu a stat la mare 10 zile şi s-a întors acasă pe 23 iulie. El a plecat la mare pe ... 
 Ana a plecat la munte pe 13 iulie.A stat 2 săptamâni şi 2 zile.S-a întors acasă pe ... 
Elevii vor primi cartonaşe la fiecare răspuns corect.Cei care acumulează cele mai multe cartonaşe 
vor fi câştigători. 
 
Reflexia 
Colectivul clasei va fi împărţit în patru grupe .Se va aplica instruirea diferenţiată prin inteligenţe 
multiple. 
Inteligenţa lingvistică 
Grupa scriitorilor 
Elevii vor citi un scurt text cu informaţii despre ceas, vor răspunde la întrebări şi vor compune o 
problemă după exerciţiul dat. Anexa 1 
 
Înteligenţa logico-matematică 
Grupa matematicienilor  
Elevii din această grupă vor rezolva exerciţii şi probleme utilizând unităţile de măsură pentru timp. 
Anexa 2 
 
Inteligenţa naturalistă 
Grupa naturaliştilor 
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Elevii din această grupă vor avea de: stabilit lunile anului corespunzătoare completând tabelul, de 
realizat un program de viaţă sănătos pentru o zi, de ordonat imaginile în ordinea desfăşurării 
acţiunii. Anexa3 
 
Inteligenţa spaţială 
Grupa pictorilor 
Utilizând calendarul, elevii vor colora folosind culori calde şi o culoare primară răspunsurile corecte 
şi vor desena corect acele ceasornicului după ora indicată. Anexa 4  
În cazul în care sunt elevi care vor termina mai repede sarcina de lucru, aceştia vor primi fişe de 
lucru pe care o vor termina ca şi temă. 
Încheiere 
Se vor verifica fişele şi se vor face aprecieri. Elevilor li se va da tema pentru acasă. 
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Anexa 1 – Inteligenţa lingvistică 
 Grupa scriitorilor 

 
Să ştim mai mult! Citeşte! 
 

Primul ceasornic, în sensul actual al cuvântului, a fost inventat în anul 1370 de Devic.Ceasul 
respectiv era pus în mişcare de o greutate care avea 250 de kilograme. Abia mai târziu, în anul 
1763, un savant francez a realizat un ceasornic cu arc. Cadranul său era greu şi erau necesar doi 
oameni pentru a-l putea urni din loc. 

Actualul calendar, calendarul gregorian, are la bază durata anului de 365 de zile şi a fost 
introdus în Italia în anul 1582. România a adoptat acest calendar în 1919. 
 

1. Răspunde la următoarele întrebări, 
utilizând calendarul şi ceasul: 
 

 Care sunt zilele săptămânii când mergi 
la şcoală? 

 
______________________________________
___________________________ 
______________________________________
___________________________ 
 

 La ce oră de trezeşti în fiecare 
dimineaţă? 

______________________________________
___________________________ 
 
______________________________________
___________________________ 

 
 La ce oră te culci seara? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 Care zile ale săptămânii îţi plac cel mai mult? De ce? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

2. Compune o problemă după acest  
exerciţiu :  
 32 ani + 12 ani = ___ ani 
Scrie enunţul şi formulează întrebarea: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________



118

Anexa 2  – Înteligenţa logico-matematică 
 Grupa matematicienilor  

Rezolvă şi gândeşte! 
 
1. Calculează: 
 
2 ani = ___ luni; 12 ore + 3 ore = ___; 30 zile – 15 zile = ___;   
45 minute – 10 minute = ___; ___zile = 48 ore; 50 de ani – 5 ani = ___;  
120 zile + 365 zile = ___;  24 ore – 5 ore = ___;  14 ore + 9 ore =___;  
210 ore - 72ore = ___;  573 min + 287 min= ___. 
  

2. Alina face de acasă până la magazin 23 de minute, iar de la magazin până la bunica ei cu 18 
minute mai mult. 
Cât durează drumul de la bunica până acasă? 

 
3. În vacanţa de vară Mirela a stat în tabără 1 săptămână, iar la bunici 2 săptămâni. Câte zile a 
lipsit Mirela de acasă? 
 

 _____________________________________________________________________________ 
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Anexa 3 – Inteligenţa naturalistă 
 Grupa naturaliştilor 

 
 
  
1. Completează datele din tabelul de mai jos: 
 

LUNA TRECUTĂ ACUM LUNA VIITOARE 
 

 aprilie  
 

 ianuarie   
 

   septembrie 

 
2 Ordonează imaginile în ordinea desfăşurării acţiunilor. 

 
 
 
 
3. Completează casetele libere pentru a stabili programul tău zilnic: 

 
a) Ora când te trezeşti:   b) Ora dejunului:  
 
c) Ora începerii cursurilor: d) Ora terminării cursurilor:    
 
e) Ora luării mesei de prânz:  f) Ora cinei: 
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Anexa 4 – Inteligenţa spaţială 
Grupa pictorilor 

 
 

 
 

1. Colorează folosind o culoare caldă lunile care au un număr par de zile şi cu o culoare rece 
lunile care au un număr impar de zile. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Alege răspunsul corect colorând căsuţa corespunzătoare cu o culoare primară. 
 
 O serbare şcolară  o zi  1 oră  o lună 
 
 O vacanţă de vară  3 luni  12 ore  50 min 

 
 O călătorie cu trenul  30 minute  2 săptămâni  6 ore 

 
Arad –Timişoara 

 
 O reclamă TV  2 ore  o zi  1 minut 

 
 
3. Desenaţi corect acele ceasornicelor din imaginile de mai jos: 

 

Iarna Primavara Vara Toamna Iarna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   
 Ia

nu
ar

ie
 

Fe
br

ua
ri

e

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
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FIŞĂ DE LUCRU 
 
1. Alege cea mai bună estimare pentru durata fiecărei activităţi: 
•  un meci de fotbal: o zi; 90 de minute; o lună. 
•  vacanţa de Crăciun: 2 săptămâni; 10 zile; 2 luni. 
•  un toast la nunta de aur a bunicilor: 3 ore; 3 minute; o oră. 
•  legarea şireturilor de la pantofi: 30 de minute; o oră; un minut. 
•  desenarea unui triunghi: 5 secunde; 2 minute; un minut. 
•  drumul de acasă până la şcoală: 5 ore; 20 de minute; mai puţin de un minut. 

 
2. Scrie ce oră arată fiecare ceas (dimineaţa, după-amiaza): 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reprezintă pe cadranul ceasului orele indicate: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4:00  7:15  15:40  13:00 

 9:30  18:20  8:50 

 :  :  :  : 

 :  :  :  : 

 :  :  : 

 :  :  : 
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4. Copiii enumeraţi mai jos s-au născut în acelaşi an, pe date diferite. Scrie numele lor de la cel mai 
mic la cel mai mare:  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
5. Câte ore au trecut? 
  
  
 
 
 
  
a) 1 oră; b) 2 ore; c) 3 ore.  a) 1 oră; b) 2 ore; c) 3 ore.  a) 1 oră; b) 2 ore; c) 3 ore. 
 
 
  
 
 
 
a) 1 oră; b) 2 ore; c) 3 ore.  a) 1 oră; b) 2 ore; c) 3 ore.  a) 1 oră; b) 2 ore; c) 3 ore.  
 

6. Numerotează în ordine, din trecut spre viitor, următoarele momente: 

  mâine    alaltăieri    azi  poimâine     ieri  
 
 
 
7. Completează intervalul de timp, respectiv durata activităţii, acolo unde lipseşte: 

Activitatea Intervalul de timp Durata 

1. Micul dejun 8:00 – 8:30  

2. Pregătirea pentru plajă  30 de minute 

3. Plajă 9:00 – 11:30  

4. Masa de prânz 12:00 – 13:00  

5. Program de odihnă  2 ore 

  
 
 
 
 

Bogdan 
16 decembrie 

Roxana 
6 mai 

Alexandru 
31 octombrie 

Elena 
27 august 

Manuel 
14 ianuarie 

Manuel 
14 ianuarie 



123

 
8. a) Câte zile sunt în 2 săptămâni şi o zi? 

 b) Câte ore sunt în trei zile? 

 c) 18 zile sunt în ____ săptămâni şi _____ zile. 

 d) 50 de ore sunt în ____ zile şi _____ ore. 
 
 
 9. a) Un grup de schiori a plecat în cantonament luni, 3 ianuarie şi s-au antrenat timp de 3 
săptămâni şi 4 zile. Precizează ziua şi data la care s-au întors acasă. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
b) Iulia a plecat într-o excursie de 2 săptămâni, pe data de 26 februarie. Ea a venit acasă, a stat 2 
săptămâni, apoi a plecat din nou pentru 6 zile. A ajuns Iulia acasă pe data de 31 martie? Colorează 
caseta cu răspunsul corect. 
 
 
c) Mihai a cumpărat hrană pentru pisica lui în data de 6 februarie. Hrana s-a terminat în 20 
februarie. Pentru câte zile a ajuns hrana? Dar săptămâni? Încercuieşte varianta corectă de răspuns. 
 
a) 7 zile; 1 săptămână  
b) 21 zile; 3 săptămâni  
c) 14 zile; 2 săptămâni  
  
d) Toma s-a îmbolnăvit şi medicul i-a dat concediu medical 10 zile. În ce zi şi în ce dată s-a întors 
Toma la şcoală, dacă prima zi de absenţă a fost pe data de 15 martie? Câte zile a lipsit de la şcoală?  
 
S-a întors __________, ____________________ şi a lipsit ______ zile. 

 

               
               
               
               
               

FEBRUARIE 
L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       
       

MARTIE 
L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

IANUARIE 
L M M J V S D 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

DA NU
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 TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR – O PRIORITATE 
EDUCATIVĂ 

 

Prof. înv. primar, psihopedagog Mirela Popescu,  
Școala generală nr. 1 Voluntari, Ilfov 

 
 
Tratarea diferentiata este acel mod de structurare a sistemului scolar, de stabilire a 

continutului si de organizare a activitatii scolare, in vederea realizarii obiectivelor pedagogice si 
asigurarii sanselor de reusita a tuturor elevilor. 

Ea dateaza inca demult, de cand studiile de psihologie a copilului, precum si practica scolara 
au scos in evidenta existenta unor capacitati diferentiate individual si a unor inclinatii variate. 

Obiectivele pedagogice devin categoria fundamentala a teoriei contemporane asupra 
educatiei, exercitand functia de reglare a formelor si metodelor de predare-invatare-evaluare, de 
desfasurare a activitatii scolare. 

Eficienta actiunii pedagogice se apreciaza tot mai mult in functie de valoarea ei formativa, de 
masura in care elevii si-au insusit deprinderile de munca necesare si capacitatea de a le adapta la 
conditii ale existentei. 

Corelat cu obiectivele, impactul asupra invatamantului actual se releva si asupra motivatiei 
invatarii. 

Husen explica rezultatele nesatisfacatoare ale scolii traditionale prin aceea ca procesul de 
instruire se bazeaza pe doua premise: 

a)  Elevul invata pentru a evita o serie de neplaceri (note mici, dezaprobarea profesorilor, a 
familiei, repetentia); 

b) Profesorul este factorul hotarator, cel care asigura miscarea elevului, acesta fiind un simplu 
receptor de cunostiinte. 

Dupa Bruner, invatarea trebuie sa porneasca de la insusiri proprii ale elevului, iar sarcina 
principala a activitatii scolare consta in crearea  unor conditii care sa contribuie, in cea mai mare 
masura, la o invatare eficienta. 

Pentru aceasta, este necesar ca invatarea sa nu fie intemeiata pe motivari exterioare, ci sa se 
desfasoare sub impulsul unor motivari interioare, factorul hotarator de stimulare constituindu-l 
activitatea de invatare. 

Una din ideile de baza ale instruirii diferentiate este aceea ca invatamantul trebuie sa se 
desfasoare astfel incat elevii sa-si asume intr-o mare masura responsabilitatea dobandirii cunoasterii 
active, atat prin munca in colectiv, cat si prin munca individuala. 

Corelat cu aceasta, instruirea diferentiata se inscrie printre mijloacele de ameliorare a 
randamentului elevilor, de diminuare a esecurilor.De aceea, masurile de diferentiere a instruirii au 
in vedere atat formele in care se manifesta intarzierea scolara a unor elevi, cat si cauzele care o 
determina. 

Pornind de la ideea ca elevul trebuie tratat diferentiat, am conceput trei teste de evaluare, 
diferentiate pe grupe de elevi, care au fost aplicate la clasa a III-a D ( 1,2,3 ).Testele cuprind 
exercitii gradate. 
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TESTUL DE EVALUARE NR. 1 
 
 
 
 
 

1. Alegeti raspunsul corect, taind varianta gresita: 
a) Cerbul fuge / fug. 
b) Ionut privesc / priveste florile. 
c) Copiii se joc / se joaca. 
d) Andrei citesc / citeste o carte. 
 

2. Completeaza propozitiile cu cuvintele date: 
Irina...............................                      Soarele............................. 
Planta............................                      Scolarii.............................. 
 ( creste, incalzeste, scrie, merg ) 
 
3. Subliniati subiectele folosind intrebarea : 

a) Ursul a venit la stup. 
 Cine.........................? 
b) Capra plange. 
 Cine.........................? 
 

4. Subliniati predicatele: 
a) Fluiera mierlele. 
 Ce fac.......................? 
b) Elevul vine la scoala. 
 Ce face.....................? 
 

5. Completati textul cu predicatele potrivite: 
Andrei......................................la scaldat. Pe drum.................................. 
cu Mihai. Ei ....................................... la rau. .................................in apa. 

( se intalneste, a plecat, au intrat, se duc ) 
 
O1 – sa indice forma corecta a predicatului. 
O2 – sa completeze enunturile alegand varianta corecta. 
O3 – sa identifice subiectele din enunturile date. 
O4 – sa identifice predicatele din enunturile date. 
O5 – sa sesizeze corectitudinea gramaticala a unui text scurt. 
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TESTUL DE EVALUARE NR. 2 
 
 
 
 
 
 

1. Subliniati predicatele / subiectele folosind intrebarea: 
a) Elevul citeste lectia. 

Ce face.......................? 
b) Pomii au inflorit. 
 Cine............................? 
c) A sosit primavara. 
 Ce face........................? 
d) Pe camp, lucreaza oamenii. 
 Cine..............................? 
 

2. Alegeti, pentru propozitiile incepute, cuvintele potrivite date intre paranteze: 
Elevul................................               Iepurele............................ 
Marul................................                Mama................................. 
 ( este fricos, infloreste, este harnica, citeste ) 

 
3. Scrieti predicatele lipsa: 

Cucul................................               ...................................... usa. 
Graul................................               ....................................cartea. 
Ionel.................................               ..................................mingea. 

 
4. Subliniati predicatele: 

a) Ariciul se rostogolea prin iarba. 
b) Doua veverite mananca  alune. 
c) Cartea este frumoasa. 

5. Subliniati predicatele si identificati numarul propozitiilor din textul urmator: 
         „ Invatatoarea isi aminti cum l-a luat de mana si l-a dus sa vada o sala de clasa. Baiatul 

s-a asezat intr-o banca si a stat la fel ca un scolar adevarat. La plecare, ea i-a dat o carte cu multe 
ilustratii si el a multumit frumos. „ 

 
O1 – sa sesizeze cuvantul pe care trebuie sa-l scrie dupa intrebare ( predicatul / subiectul ). 
O2 – sa aleaga cuvintele potrivite din paranteze pentru a completa corect propozitiile. 
O3 – sa realizeze acordul predicatelor cu subiectele date. 
O4 – sa identifice predicatele din enunturile date. 
O5 – sa aplice cunostiintele asimilate, stabilind numarul propozitiilor dintr-un text. 
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TESTUL DE EVALUARE NR. 3 
 
 
 
 
 

1. Alaturati fiecarui subiect din coloana A predicatul potrivit din coloana B: 
 
          A                                                              B 
 Oltul                                               este interesanta 
 Ploaia                                             este fricos 
 Iepurele                                         citesc 
 Elevii                                              izvoraste 
 Cartea                                           cade 
 
2. Scrieti in locul punctelor cuvintele potrivite din paranteze: 
 

Ionut .................................. la biserica. Preotul il ................................ 
 cu dragoste. El .......................................... la Dumnezeu. Ionut ........................ icoanele. 
  ( saruta, merge, primeste, se roaga ) 
 

3. Puneti cuvintele din paranteza la forma corecta: 
Copiii ( a juca ) in curte. Ionel ( a alerga ) dupa minge. Andrei ( a invata ) 
un joc nou. Clopotelul ( a suna ) . Copiii ( a intra ) in clasa. Invatatoarea ( a explica ) lectia. 
 

4. Subliniati cu o linie subiectele si cu doua linii predicatele: 
      Vara, cerul era senin. Razele soarelui incalzeau cu pitere pamantul. 
Acum, vremea este mohorata. Pasarile migratoare au plecat in tarile calde. Padurea e pustie fara 

cantecul lor. 
 

5. Subliniati predicatele si identificati numarul propozitiilor dupa dictarea: 
„Pacala si Tandala au mers impreuna prin lume o buna bucata de timp... In sat, oamenii se 

culcasera si nici o luminita nu mai sclipea pe la ferestre. 
‐ Am ajuns prea tarziu! s-a oprit locului Pacala. 
‐ Ca sa mai suparam pe cineva la ceasul acesta ar insemna sa ne facem un  mare pacat, si-a dat 

cu parerea Tandala. 
‐ Mai bine, stii la ce ma gandesc ? Sa dormim in biserica. 
‐ Asa e. Bine zici. Tot nu e nimeni acolo, acum in toiul noptii. 
‐ Dar unde-o fi biserica?” 

                                              (Al. Mitru – „Pacala si Tandala”) 
 
 O1 – sa sesizeze corectitudinea gramaticala a unor propozitii. 
 O2 – sa completeze textul, alegand varianta corecta. 
 O3 – sa realizeze acordul predicatelor cu subiectele date. 
 O4 – sa recunoasca subiectele si predicatele din text. 
 O5 – sa se aplice cunostiintele asimilate si sa se arate numarul propozitiilor din text. 
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Testele de evaluare au fost concepute diferentiat pe grupe de elevi si au fost aplicate clasei a 
III-a D la Scoala Nr.1 Voluntari. In alcatuirea testelor am pornit de la ideea ca elevul trebuie tratat 
diferentiat, cuprinzand exercitii gradate ca sarcina de la cele mai simple ( testul nr.1 ) – oferind 
posibilitatea si celor mai slabi sa le rezolve – pana la cele mai complicate ( testul nr.3 ) care sa-i 
puna pe elevii cei mai buni din clasa sa-si foloseasca intreafa „ capacitate de invatare in functie de 
interese si aptitudini „ ( dupa prof. ION T. RADU ) 

 
Prin aplicarea testelor mi-am propus sa investighez nivelul de cunostiinte ale elevilor, modul 

in care si-au achizitionat cunostiintele despre subiect si predicat si modul in care sunt aplicate ceste 
cunostiinte. 

 
ANALIZA TESTULUI NR. 1 
CAZURI ANALIZATE 

5 elevi 
CORECTA GRESELI OMISIUNI 

Subiectele 2 2 1 
Predicatele 2 1 2 

Lucrari fara greseli 1 - - 

Lucrari cu 1-2 greseli 3 - - 

Lucrari cu mai multe greseli 
1   

 
 
ANALIZA TESTULUI NR. 2 

CAZURI ANALIZATE 
          3 elevi 

CORECTA GRESELI OMISIUNI 

 

Subiectele 2 2 1 
Predicatele 2 1 2 

Lucrari fara greseli 1 - - 

Lucrari cu 1-2 greseli 3 - - 

Lucrari cu mai multe greseli 1 - - 

 
ANALIZA TESTULUI NR. 3 

CAZURI ANALIZATE 
          17 elevi 

CORECTA GRESELI OMISIUNI 

 

Subiectele 12 3 2 
Predicatele 7 5 5 

Lucrari fara greseli 12 - - 

Lucrari cu 1-2 greseli 3 - - 

Lucrari cu mai multe greseli 
2 - - 

 
Din analiza rezulta ca 15 lucrari sunt fara greseli, adica un procent de 85% ne arata ca elevii 

si-au insusit cunostiinte despre subiect si predicat. 
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TOTAL Fara greseli 1-2 greseli Lucrari cu mai 
multe greseli 

25 elevi 15 
lucrari 

60% 7 lucrari 28% 3 lucrari 12% 

     

 
La testul nr. 1 elevii au fost pusi in situatia problematica de a alege singuri predicatele date, 

existand omisiuni. 
Elevii pot completa un enunt simplu pornind de la subiectele date si alegand predicatul 

corespunzator prin doua forme date ale aceluiasi verb ( punctul 1 ), fie ajutandu-se de intrebari  
( punctele 3, 4 ), sau de a alege singuri predicatele ( punctele 2, 5 ). 

La testul nr.2, elevii au sesizat predicatele nominale la punctul 2, precum si cel de la punctul 4 
„este frumoasa”, sesizand cu usurinta acordul sau dezacordul predicatului cu subiectul. 

La testul nr.3, elevii completeaza rapid si cu usurinta enunturile date, respecta acordurile 
gramaticale si sesizeaza predicatele nominale si verbale. 

Unii elevi au intampinat greutati la despartirea textelor in propozitii si la identificarea 
numarului de propozitii – punctul 5 ( testul nr.2 si 3 ) . 

De aici rezulta ca elevii trebuie tratati diferentiat, dascalul avand rolul de a incuraja activitatea 
independenta, munca in echipa, initiativa, spontaneitatea, utilizand tehnicile moderne de predare – 
invatare – evaluare. 

Instruirea diferentiata se inscrie printre obiectivele prioritare de perfectionare a 
invatamantului. Actul pedagogic intemeiat pe un continut unic impune cu necesitate adaptarea 
continutului la capacitatile specifice unor grupe de elevi sau chiar ale unor elevi, printr-o 
metodologie de lucru adecvata. In conditiile constituirii unor grupe mai mult sau mai putin 
omogene, exista numeroase diferente individuale intre elevi. Ei manifesta inclinatii si interese 
pentru diverse discipline, pentru diferite forme de activitate si metode de lucru, dupa cum se 
deosebesc prin variatii individuale in ceea ce priveste capacitatea de munca si alte aspecte 
emotionale ori de aptitudini. 

Experienta dobandita in aplicarea acestei strategii arata ca eficienta masurilor de tratare 
diferentiata a elevilor este conditionata si de modul cum se imbina cu celelalte aspecte ale muncii 
didactice. 

Desi are efecte pozitive in directia asigurarii succesului tuturor elevilor , strategia analizata nu 
rezolva singura aceasta problema. Este importanta o imbinare a strategiilor de lucru, in functie de 
natura activitatii, de specificul disciplinei, de varsta elevilor, de obiectivele pedagogice ce trebuie 
realizate etc. 

In concluzie, psihopedagogii sunt de acord asupra necesitatii organizarii invatamantului si 
desfasurarii activitatii scolare adecvat trasaturilor specifice unor grupuri scolare. Eficienta masurilor 
de tratare diferentiata a elevilor este conditionata de modul in care este simulat procesul de 
dezvoltare a fiecarui elev, corelat cu alte aspecte ale activitatii didactice. 
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE. DIAGRAMA VENN. 
APLICAŢII 

 
Prof. înv. primar Diana Raţiu 

Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea, jud. Arad 
 

Diagrama VENN este o metodă grafică folosită pentru a compara procese, evenimente, 
personalităţi, fenomene etc. 

Poate fi utilizată în faza de realizare a sensului cât şi în cea de reflecţie. 
Obiective: 
 sistematizarea cunoştinţelor, restructurarea ideilor unui conţinut abordat; 
 formarea capacităţilor elevilor de a compara două evenimente, procese, de a selecta 

asemănările dintre acestea. 
Etape în aplicare: 
Un aspect important în etapa de evocare este stabilirea interesului şi a scopului pentru 

explorarea subiectului, ele fiind esenţiale pentru menţinerea implicării active a elevului în învăţare. 
Când există motivaţie, învăţarea devine mult mai eficientă.  

Se comunică elevilor sarcina de lucru. Elevii pot lucra în perechi sau în grup. În faza de 
realizare a sensului ei inventariază ceea ce au asimilat. Pe o coală de hârtie ei notează în diagramă 
(care este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial) toate asemănările şi deosebirile 
dintre conceptele supuse analizei. 

La final se prezintă mai multe diagrame, se analizează, se apreciază, se corectează. Se poate 
realiza şi o diagramă a clasei, pe tablă sau pe flipchart, la care contribuie toţi elevii cu idei. Se 
realizează o evaluare formativă, se apreciază cele mai complete şi mai corecte produse. Elevii sunt 
atraşi de a lucra tot timpul ceva nou, de a-şi prezenta rezultatele în faţa colegilor. 

 
Aplicaţii: 

 
1. Clasa I 
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele naturii 
Disciplina: Cunoaşterea mediului 
Detalieri de conţinut: Animalele sălbatice 
Conţinutul învăţării: 
 
Elevii vor recunoaşte din manual, atlas zoologic, enciclopedii, reviste porcul domestic şi 

porcul mistreţ. Vor recunoaşte şi vor descrie părţile componente ale corpului celor două animale. 
Se va descrie apoi modul lor de viaţă, făcându-se referire la: adăpost, mod de hrănire, 

înmulţire. După ce elevii şi-au expus toate cunoştinţele, vor citi din reviste, atlasuri, enciclopedii noi 
informaţii despre porcul domestic şi porcul mistreţ. Se desenează pe tablă diagrama VENN şi se 
explică sarcina de lucru. Spaţiul comun al celor două cercuri se completează cu caracteristicile 
comune, iar în spaţiile laterale cu deosebirile dinte cele două animale. 
 
 
 
 
 
 
 

 



131

2. Clasa a IV-a  
Aria curriculară: Om şi societate 
Disciplina: Geografia României 
Detalieri de conţinut: Apele curgătoare şi apele stătătoare 
Conţinutul învăţării: 
Activitatea se desfăşoară in cadrul orei pentru fixare sau evaluare. Elevii vor completa 

diagrama VENN notând asemănările şi deosebirile dinte cele două concepte. 

         Porcul mistreţ 
  - trăieşte în pădure 
     -  femela naşte 4- 5 purcei 
        - se hrăneşte singur 
          - masculii au între 70 -90 kg, 
iar       iar femelele între 40-65 kg. 
           - au un simţ al mirosului şi al
           auzului foarte dezvoltat,  
       capabil să zărească un aliment 
     sau prezenţa unui duşman  
de la distanţa de 100 m. 

Porcul domestic   
    - trăieşte în coteţ 
  - naşte până la 10 purcei 
 - este hrănit de om 
- se bălăceşte în noroi 
- din părul său se confecţi- 
   onează pensule          

- au dinţii 
ascuţiţi 
- au 4 picioare 
- trunchiul este 
acoperit cu păr 
- botul se 
termină cu un rât

    Ape stătătoare 
- lacurile pot artificiale  
  sau naturale 
-  - au apa sărată, termală,dulce 
-     - se folosesc pentru tratament 
-       - cea mai mare apă stătătoare
-          din ţara noastră este  
-            Mare Neagră. 

           Ape curgătoare 
.             – izvorăsc din munţi 

- au afluenţi 
  - pot forma o deltă 
- au un izvor  
- pot fi navigabile 
- pot forma cascade    
- pe ele se pot construi  
  hidrocentrale  
  - cea mai mare apă curgătoare  
      din ţara noastră este fluviul  
             Dunărea 

- atrag turiștii prin 
frumuseţea lor  
- sunt o sursă de 
hrană (peştii) 
- se întâlnesc în 
toate formele de 
relief
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3. Clasa a IV-a  
Aria curriculară: Om şi societate 
Disciplina: Eduacţie civică 
Detalieri de conţinut: Comunitatea locală 
Conţinutul învăţării 
 
Elevii discută despre comunitatea locală, localitatea rurală, localitatea urbană. Folosind 

informaţiile deja cunoscute, analizând planşele expuse în clasă, vor completa diagrama. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

     Localitatea urbană     
- oamenii locuiesc în blocuri 

 - oamenii muncesc în fabrici 
       - există parcuri, grădini zoologice, 
            teatre, cinematrografe. Mall-uri 
             - există spitale 
              - există licee, facultăţi 
              - locuitorii sunt mai mulţi 
              - aerul e mai poluat 
             - oamenii nu se cunosc  
                 între ei 

- există biblioteci 
 - populaţia e mai tânără 

    
Localitate rurală 

       - predomină casele 
  - locuitorii se ocupă cu agricultu- 
ra şi creşterea animalelor 
- casele au grădini 
 - populaţia este îmbătrânită 
- satul e mai puţin poluat 
- nu există spitale ci doar dis- 
    pensare 
      - în puţine sate există biblioteci 
            - nu există teatre şi cinemato- 
                         grafe. 

    - există şcoli, 
biserică, primărie, 
poliţie 
- există mijloace 
de transport în 
comun 
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CARACTERISTICILE DESENULUI, MODELAJULUI SI LUCRĂRILOR 
PRACTICE LA ELEVII DE CLASA PREGĂTITOARE 

 
 

 Prof. înv. primar Tatiana-Mădălina Gherghe  
Școala Gimnazială Drăgănești de Vede, jud. Teleorman 

 
 

Mod de cunoaștere a lumii înconjurătoare prin jocul spontan al imaginației, arta este o 
modalitate eficientă de modelare a personalitații copilului. Astfel, atât desenul cât și modelajul, 
contribuie la dezvoltarea multilaterală a celor mici, prin dezvoltarea spiritului de observație, 
dezvoltarea atenției, dezvoltarea gândirii logice, a operațiilor gândirii (analiza, sinteza, comparatia), 
educarea dozării efortului și a amplitudinii mișcării. Prin aceste două laturi ale educației estetice se 
dezvoltă mai ales reprezentările-care reflectă tot mai fidel diversele însușiri ale elementelor lumii 
înconjurătoare- și imaginația-posibilitatea de a exterioriza gândurile cu ajutorul unei activități 
concrete. 

În ceea ce privește desenul copilului de clasa pregătitoare, putem spune că acesta tinde să 
cuprindă toate părțile componente ale unui întreg. Astfel, personajul uman apare reprezentat cu 
majoritatea detaliilor figurii. De altfel, copilul redă prin desen forme complexe, imaginea unui 
animal, a unui copac, a unei flori, a unui fluture. 

La vârsta de 6 ani, copiii deosebesc toate culorile spectrului solar si altele, obținute prin 
combinație, acordând o importanță tot mai mare colorării imaginilor, care se apropie din ce în ce 
mai mult de realitate. Ei reușesc chiar să îmbine și să armonizeze anumite nuanțe. Deși își manifestă 
preferința pentru culorile vii, calde și saturate, cum este roșul sau galbenul, pe care tind să le redea 
pe hârtie apăsând puternic cu creionul, ei pot fi învățați să-și dozeze efortul, să coloreze, de 
exemplu, un fond, prin atingerea ușoară a creionului pe hârtie. 

Cantitatea reprezintă și ea un punct de evoluție în desenele micilor școlari. Numărul de 
elemente ale unei imagini este redat de cele mai multe ori corect, acest  lucru fiind strict legat de 
posibilitățile de numărare și de raportare corectă a numărului la cantitate. De pildă, omul apare 
desenat cu cinci degete la fiecare mână, o floare are un anumit număr de petale. 

Acești copii sesizează raporturile dimensionale mare-mic, lung-scurt, gros-subțire, folosesc de 
cele mai multe ori aceste denumiri corect, dar desenele lor reflectă destul de greu aceste aspecte. 
Uneori, o floare este de aceleași dimensiuni cu un copac sau o casă. 

Disproporționalitatea unor detalii indica, în unele cazuri, emotivitate crescută a copilului față 
de acestea. El desenează hiperbolizat obiectele care au o importanță deosebită pentru el.  

În cazul ilustrării raporturilor de orientare, se observă, la această vârstă, un progress simțitor. 
Copilul împarte foaia de desen în trei mari zone: pământul, subiectul principal și cerul. De multe 
ori, desenele școlarilor mici surprind mișcarea - copaci aplecați de vânt, o mână ridicată pentru a 
prinde mingea sau pentru a oferi cuiva ceva. Începe să se dezvolte, de altfel, și imaginația, copilul 
nu mai redă o singură imagine, a unui obiect, ci mai multe imagini, legate între ele printr-un anumit 
înțeles. 

Pentru stimularea interesului copiiilor pentru desen și pictură, putem folosi, la clasa 
pregătitoare, tehnici noi, care să le dea ocazia celor mici să-și manifeste creativitatea: dactilopictura, 
pictura cu palma, combinații plastice cu material textil și acuarelă, desen cu cretă colorată și cremă 
hidratantă, pictură cu dopuri de plută . De asemenea, pentru decorarea unor suprafețe, putem folosi 
ștampile din cartofi, din gumă de șters, șabloane decupate sau diferite tehnici cum sunt: tehnica 
picturii cu griș, tehnica culorilor umede, tehnica picturii prin suprapunere, prin decolorare, tehnica 
desenului cu pieptenele sau lumânarea. 
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Aceste tehnici de lucru ii atrag pe cei mici, ei realizând cu plăcere lucrări interesante și 
creative. 

Modelajul are, de asemenea, un rol important în dezvoltarea multilaterală a școlarului mic. El 
prezintă cam aceleași caracteristici ca și desenul.La 6 ani, copiii modeleaza cu destul de multă 
îndemânare, folosesc mișcările fine ale degetelor și instrumente ajutătoare. Prin modelaj, copilul 
percepe realitatea tridimensional. Ca și în cazul desenului, la modelaj se constată, la această vârstă, 
o redare a unui întreg cu toate părțile componente vizibile. Nepunându-se problema situării în 
pagină a unei imagini, copiii modelează mai ușor, redau obiectul tridimensional, așa cum este în  
realitate, adăugându-i detalii din plastilina, în culori potrivite. 

Alături de jocul de construcție, de desen și de modelaj, activitatea practică este, pentru un 
copil de la clasa pregătitoare,un mijloc de exprimare tot atât de bogat ca și limbajul. Lucrând cu 
diverse materiale și ajungând la o anumită compoziție plastică, copilul de 6 ani lucrează cu plăcere,  
își consolidează cunoștințe multiple legate de obiectele și fenomenele din mediul înconjurător, de 
îmbinarea anumitor materiale, de transformarile acestor materiale în procesul muncii. 

Obiectivul principal al lucrului manual, în general, este legat de dezvoltarea abilitaților 
practice, a deprinderilor de muncă atât de necesare omului in viață.  

Copilului de clasă pregătitoare trebuie să i se precizeze scopul spre care se îndreaptă procesul 
de dobândire a unei deprinderi, să cunoască etapele, materialele de lucru, instrumentele și modul de 
mânuire a acestora. De aceea cadrul didactic trebuie să însoțească demonstrația cu explicația, pentru 
ca micul școlar să urmărească ceea ce este esențial. Deprinderea se formeazaă prin reluarea 
exersării ei treptat, prin realizarea unor teme diverse, care să-i atragă pe cei mici, care vor face față 
astfel unor situații noi, variate. Este important să se insiste asupra corectitudinii exercițiilor, pentru 
ca deprinderea să nu fie însușită greșit.  

Exercițiile folosite la lucru manual sunt cele de îndoire, decupare, conturare, lipire, așezare, 
confecție, răsucire, iar ca materiale se numără, printre altele, hârtia si materialul textil.  

Atât desenul, pictura, modelajul cât și activitățile de lucru manual dezvoltă mușchii mici ai 
mâinii și îndemânarea, pregătind copilul pentru scris. 

Prin abordarea interdisciplinară și  integrată, la clasa pregătitoare se pot completa sau îmbina 
activități de Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare, 
Educație pentru societate cu activități de desen, pictură, modelaj sau lucru manual, pentru 
aprofundarea anumitor teme sau chiar pentru destindere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografie: 
 ٭٭٭Metodica activităților instructiv-educative în învățământul (pre)primar, vol II, Editura 

Didactica Nova, Craiova, 2008; 
 Datcu, A., Gurău, V., Lovinescu, A.V., Metodica predării desenului și modelajului în grădinița 

de copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1971; 
 M.E.C.T.S, Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și lucru manual- clasa 

pregătitoare, 2012. 
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DIN INIMĂ DE COPIL 
PROIECT DE EDUCAŢIE PENTRU VOLUNTARIAT   

 
Prof. înv. primar Liliana Olariu  
Şcoala Gimnazialǎ Nr. 28, Galaţi 

 
 

Argument: 
Trăim printre semenii noştri: puţini pe care îi cunoaştem, mulţi pe care nu-i cunoaştem. De 

multe ori auzim de problemele lor, dar parcă am vorbi uneori şi de problemele noastre. 
Nu trebuie să fim indiferenţi de ceea ce se întâmplă cu oamenii din jurul nostru pentru că 

prin existenţa lor ne definim ca societate. Formăm o comuniune, facem parte dintr-o civilizaţie, dar 
cel mai frumos dar pe care-l avem este acela de a „dărui”. Dăruim înţelegere, dăruim dragoste, 
dăruim prietenie şi, nu în ultimul rând, dăruim speranţă.  

Mulţi ne dorim să trăim cu speranţa unei vieţi mai bune, cu speranţa unor realizări mai 
bune pe plan profesional. Unii îşi doresc să trăiască măcar o zi mai fericită, mai împlinită sau să 
aibă o familie, un cămin cald sub mângâierea celor dragi. 

Ne putem ajuta unii pe alţii pentru a avea o viaţă mai uşoară şi mai plăcută. Acest proiect 
vine în folosul comunităţii locale care urmăreşte să stimuleze iniţiativa elevilor, a adulţilor de a 
participa la acţiuni pentru identificarea de necesităţi şi probleme în comunitatea în care trăim şi de 
a găsi soluţii pentru ameliorarea acestora. De asemenea, prin activităţile desfăşurate, elevii vor 
cunoaşte frumuseţea relaţiilor interumane cu alţi copii, cu adulţii, socializând şi generând 
sentimentul de apartenenţă la comunitate, vor fi sensibilizaţi cu problemele altor copii mai „puţin 
norocoşi” şi vor împărtăşi împreună „bucuria de a dărui”. 
 

Scopul proiectului: 
Formarea unei atitudini responsabile şi sensibile faţă de semenii lor şi a unui 

comportament în domeniul educaţiei pentru voluntariat 
 

Obiective specifice: 
• identificarea cazurilor sociale defavorizate sau cu nevoi speciale 
• conştientizarea importanţei voluntariatului pentru semenii din comunitatea în care trăiesc 
• confecţionarea de lucrări practice cu transmiterea unor emoţii, stări cu privire la semenii lor 
• participarea şi cooperarea activǎ în campanii de colectare a fondurilor, de colectare a jocurilor, 
jucăriilor, cărţilor/rechizitelor şcolare şi a obiectelor de îmbrăcăminte/încălţăminte 
• vizitarea de către elevi, părinţi, cadre didactice şi alţi membrii parteneri din cadrul comunităţii a 
diverselor locaţii unde sunt copii defavorizaţi sau cu nevoi speciale 
 

Grup ţintǎ: 
 Beneficiari indirecţi - 30 de elevi din clasa a II-a C 

                                              - pǎrinţii elevilor clasei 
                                              - reprezentanţi din comunitatea locală 
             Beneficiari direcţi: - copiii din Centrul de Plasament „Radu Negru”, Galaţi 
                                            - elevii şcolii de surdo-muţi SAM „P.P. Neveanu”, Galaţi 
 

Perioada de desfǎşurare: noiembrie 2011-iunie 2012 
 

Parteneri: Asociaţia Părinţilor Şcolii Gimnaziale Nr. 28, Galaţi                     
                   Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, Galaţi 
Colaboratori: Părintele spiritual al Centrului de Plasament „Radu Negru”, Galaţi 
                        Directorul SAM „P.P. Neveanu”, Galaţi 
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Calendarul activitǎţilor propuse: 
 
Nr. 
crt 

Tema activităţii Mijloace de realizare Data/perioada Locul de 
desfăşurare 

1. „Copii şi ei, dar cu 
nevoi” 

Iniţierea acţiunii şi 
identificarea instituţiilor 
unde sunt copii 
defavorizaţi, cu nevoi 
speciale: centre de 
plasament, şcoli speciale. 

noiembrie 2011 Sala de clasă 

2.  „Ateliere de creaţie” 
 
 
 
 
 

Realizarea de lucrări 
practice (felicitări, tablouri, 
colaje) şi desene cu 
transmiterea unor emoţii, 
stări cu privire la semenii 
lor. Realizarea ‚cutiei lui 
Moş Crăciun” 

noiembrie Sala de clasă 

3. „Mici, dar cu suflete 
mari!” 

Valorizarea lucrărilor 
elevilor prin contribuţiile 
băneşti din partea 
părinţilor, cadrelor 
didactice. 
Achiziţionarea de dulciuri, 
fructe. 

noiembrie-
decembrie 2011 

-domiciliile 
elevilor 
-Şcoala 
Gimnazială 
Nr. 28, Galaţi 

4. „Noi suntem mesagerii 
lui Moş Crăciun” 

Prezentarea unor colinde 
de Crăciun.  
Acţiune de oferire a 
cadourilor. 

17 decembrie 
2011 

Centrul de 
Plasament 
„Radu 
Negru”, 
Galaţi 
 

5. „Din inimă dăruim 
pentru alţi copii” 

Colectarea de jocuri, 
jucării, cărţi, îmbrăcăminte 
de către elevi cu sprijinul 
părinţilor. 

aprilie-mai 
2012 

domiciliile 
elevilor 

6. „Din suflet pentru un 
alt suflet!” 

Acţiune de oferire a 
cadourilor. 

30 mai 2012 SAM „P.P. 
Neveanu”, 
Galaţi 

 
Resurse: 

a) umane: - cadre didactice 
                   -  elevi şi pǎrinţi 

 -  reprezentanţii instituţiilor implicate în proiect 
b) materiale: elaborare de album-foto şi lucrări ale elevilor (felicitări, desene) 

- hârtie glasse, cartoane colorate, carioci, creioane colorate, markere, foarfece, 
substanţă de lipit 

- diplome 
- aparat foto, calculator, imprimantǎ, material Power Point 
-  donaţiile personale de jocuri, jucării, cărţi, îmbrăcăminte/încălţăminte din partea 

elevilor clasei implicate în proiect 
c) financiare: - contribuţii bǎneşti din partea pǎrinţilor, din partea cadrelor didactice din şcoală 
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Rezultate aşteptate: 
- dobândirea de către şcolari a competenţelor cognitive, de comunicare şi socio-

emoţionale în cadrul educaţiei pentru voluntariat 
- valorizarea rezultatelor muncii elevilor prin popularizarea lor în şcoală 
- implicarea activă a elevilor în realizarea activităţilor propuse 

 
Evaluarea proiectului: 

- se va aprecia modul de implicare al elevilor la activitǎţile de voluntariat 
- diplome pentru elevii participanţi 
- realizarea unui album-foto şi a unui material Power Point cu activităţile desfăşurate  

 
Promovarea şi diseminarea proiectului: 

- prezentarea activitǎţilor realizate în proiect pe site-ul clasei şi al scolii; 
- în cadrul Comisiei metodice 
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PRIMAVARA – ANOTIMPUL BUCURIEI 
 
 

Prof. înv. primar Marian Gina Mariana 
Şcoala Gimnazială ,,Gh. Lazăr” Zalău 

 
 

Primăvara este unul din cele patru anotimpuri ale zonei temperate, marcând tranziția de la 
iarnă spre vară. Din punct de vedere astronomic, marcarea începutului primăverii este, de cele mai 
multe ori, legată de echivalența dintre durata temporală zilei şi a nopții, timp al anului numit 
echinox în astronomie. Astfel, în emisfera nordică, echinoxul de primăvară este datat astronomic în 
jur de 21 martie al fiecărui an, în timp ce în emisfera sudică, același echinox este în jurul datei de 23 
septembrie. Simultan cu existența unui echinox într-una din cele două emisfere ale Terrei, 
echinoxul "opus" marchează cealaltă emisferă. 

O sărbătoare foarte importantă la români în anotimpul primăvara este Paştele. 
Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Christos. Începutul acestei sărbatori e văzut 

chiar în Cina cea de Taina, pâinea si vinul simbolizând sacrificiul trupului si al sângelui, ca preţ al 
răscumpărarii.În tradiţia ortodoxa, începutul sărbătorii e marcat o data cu postul de şapte 
săptamâni.O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptamâna Patimilor. Din aceasta 
zi, ţăranii încetează lucrul la câmp si se concenteaza asupra casei, a curţii, pentru ca totul sa fie 
curat. Tot în Joia Mare, femeile încep sa pregăteasca pasca şi să vopseasca ouale. Potrivit tradiţiei, 
la miezul nopţii dintre sâmbăta şi duminica, oamenii se trezesc din somn în bataia clopotelor.  

La biserica, preotul - cu Sfânta Evanghelie si crucea în mâna, urmat de alaiul de credincioşi - 
iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) si înconjoara biseria de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară 
afară, iar când preotul va rosti "Christos a înviat!" toti cei prezenti la acest serviciu religios vor 
spune "Adevarat a înviat!". Raspunsul e recunoaşterea tainei Învierii, iar aceasta va fi formula de 
salut timp de 40 de zile, pâna la Înalţarea Domnului.  

Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă si face o cruce mica pe peretele dinspre 
rasărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va pastra tot restul anului. 

Oamenilor le este permis sa manânce bucatele (pasca/pâinea, ouale roşii, carnea de miel, 
sarea si vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi dupa ce fiecare persoana participa la Liturghie. 

Se spune ca acei care ciocnesc oua roşii în ziua de Paşte se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. 
Prima zi de Paşte trebuie sa fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă.  
Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe 

cazuri, la cimitir. O credinţă raspândită printre români e ca, timp de o saptamână de la Înviere, 
portile Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune ca sufletele celor care mor în 
Saptamâna Luminata ajung direct în Rai. 

În funcţie de zonele ţării, exista obiceiuri si obiceiuri. Poate cel mai de notorietate e unul din 
zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de "stropit". Potrivit acestui obicei - preluat de la maghiari 
- băietii merg în familiile în care există o fata sau mai multe, pe care le stropesc cu parfum, "ca sa 
nu se vestejească". "Stropitul" este păstrat şi azi şi reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu 
prietenii, şi, în fond, de distracţie. 
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STUDIU PRIVIND CONSUMUL DE ETNOBOTANICE 
ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

 
Prof. înv. primar Diana Raţiu 

Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea, jud. Arad 
 

Motto: 
„Lumea în schimbare rapidă în care trăim este oglindită de o piaţă a 
drogurilor în schimbare rapidă şi din ce în ce mai unită care pare să se 
adapteze cu rapiditate atât ameninţărilor, cât şi oportunităţilor. Aceasta se 
reflectă nu doar în numărul propriu-zis de substanţe noi care apar pe piaţă, 
ci şi în diversitatea lor şi în modul în care sunt produse, distribuite şi 
comercializate.“ 

Wolfgang Götz, Directorul Observatorului European  
pentru Droguri şi Toxicomanie 

 
 

În ultima perioadă de timp, tot mai multe persoane, în special tineri încearcă descoperirea 
unor senzaţii noi prin care să evadeze din cotidian şi, de cele mai multe ori, asimilează aceste 
senzaţii cu iluzia scăpării de sub influenţa unor probleme personale. 

În mod frecvent, aceste senzaţii sunt induse prin folosirea unor substanţe cu conţinut 
stupefiant. Astfel, se ajunge la consum repetat şi nu în ultimul rând, la dependenţă. 

,,Plantele etnobotanice“ au ajuns să se regăsească printre ,,ingredientele“ de bază ale unei 
petreceri între tineri. Pentru că îi eliberează de emoţii, inhibiţii, tristeţe şi îi trimit în ,,al nouălea 
cer“, din ce în ce mai mulţi tineri au devenit clienţi fideli ai magazinelor de plante psihotrope. 

Consumul unor substanţe psihoactive noi poate avea implicaţii importante de sănătate, iar 
monitorizarea consumului lor, o provocare considerabilă. Pe lângă drogurile aşa-zise ,,clasice“, cei 
interesaţi consumă noi tipuri de droguri care nu sunt altceva decât substanţe obţinute din plante care 
cresc în diferite părţi ale globului sau substanţe sintetice obţinute prin sinteză. 

Profitând de faptul că unele dintre aceste substanţe nu sunt considerate ca fiind ilicite în unele 
ţări, diferite firme sau persoane fizice le importă şi le comercializează, în special prin intermediul 
Internetului, obţinând profituri importante. 

,,Etnobotanicele“ sunt un amestec de prafuri sau plante uscate, stropite cu diferite substanţe 
chimice. În componenţa lor se pot găsi urme de amfetamine, metamfetamine, mefedronă, cocaină, 
heroină, canabinoizi sintetici. Proporţia acestor substanţe diferă de la plic la plic, de aceea unii 
consumatori riscă să consume substanţe impure, amestecuri nocive sau riscă să consume supradoze. 
Peste 90 de substanţe au fost raportate prin sistemul de avertizare încă de la înfiinţarea acestuia în 
1997. Pentru a identifica prezenţa pe piaţa online a drogurilor, Observatorul European pentru 
Droguri şi Toxicomanie (OEDT), desfăşoară un studiu anual. În anul 2009, un număr de 115 
magazine online au fost chestionate. Aceste magazine sunt situate în 17 ţări europene, majoritatea 
comercianţilor au fost identificaţi ca având sediul în Regatul Unit, fiind urmat de Germania, Ţările 
de Jos şi România. 
 

 

33%
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Germania
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Elevii sunt mari consumatori de vise, iar ţara noastră se situează pe locul patru în Uniunea 
Europeana la comercializarea de substanţe etnobotanice, deşi în 2008 nici nu figura in acest 
clasament. 

România se confruntă cu apariţia unor magazine în care se comercializează o serie de produse 
ce au în componenţă plante şi substanţe psihoactive, care s-au dovedit a fi deosebit de periculoase 
pentru sănătate. Multe dintre aceste magazine au fost amplasate în apropierea şcolilor, fapt ce a 
determinat o explozie a numărului de consumatori în rândul adolescenţilor. Consumul de 
etnobotanice este considerat mai periculos decât cel de droguri, deoarece nefiind cunoscute efectele 
pe care aceste produse îl au asupra organismului, consumul lor nu este precis reglementat şi, în plus, 
medicii nu ştiu ce tratamente să aplice. 

Gradul înalt de pericol pentru sănătate al acestor produse este dovedit de numărul extrem de 
mare de persoane, în special tineri, care se prezintă la spital, în urma consumului de plante 
etnobotanice. Noua piaţă a drogurilor se distinge prin viteza cu care furnizorii răspund la măsurile 
de control impuse, prin oferirea de noi alternative în locul produselor restricţionate. 

În perioada 2008 – 2011, multe ,,magazine de vise“ au furnizat etnobotanice mai ales 
adolescenţilor, iar piaţa noilor substanţe psihoactive a atins un nivel estimat la zeci de milioane de 
euro, având peste 500 000 de consumatori doar în România. Aceste produse se comercializează în 
special sub formă de ţigări, pulberi, fragmente vegetale ambalate în plicuri etc. 

Substanţele psihoactive comercializate sub numele de ,,droguri legale“ sau ,,plante 
etnobotanice“ se consumă în toate regiunile ţării. Pe primul loc se situează regiunea Bucureşti cu 
6,0%, urmată de regiunea Sud cu 2,5%, Centru cu 1,6%, Vest cu 1,5%, Nord-Est cu 1,4%, Sud-Est 
cu 1,4%, Sud-Vest cu 0,9% şi Nord-Vest cu 0,7%. 

 
 
 
CARE SUNT EFECTELE ETNOBOTANICELOR? 
 

Efectele diferă de la o persoană la alta. Acestea ar putea fi: 
 ameţeli 
 greaţă 
 halucinaţii 
 somnolenţă 
 pierderea conştiinţei de sine etc.  
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CINE SUNT ŢINTELE FRAGILE ? 
 

Perioada critică în care se ,,experimentează“ prima data etnobotanicele este adolescenţa. 
Prima doză este luată, de regulă, din curiozitate şi la îndemnul unor prieteni. În cazul în care un 
tânăr face parte dintr-un anturaj în care se consumă astfel de droguri iar el le refuză, de obicei este 
marginalizat sau exclus din grup. Unii tineri de teamă să nu rămână ,,pe dinafară“, ajung să devină 
dependenţi de etnobotanice. Cei ,,slabi de înger“ sunt primii tentaţi să încerce. Scuza lor cea mai 
frecventă este: ,,Nu folosesc cocaină sau heroină, sunt doar etnobotanice.“ 
 
 
 
 
 
SPUNE NU ETNOBOTANICELOR! 
 

Tot mai multe municipii şi oraşe din ţară au întreprins eforturi ca prin hotărâri ale consiliilor 
locale să găsească modalitatea de a interzice aceste ,,magazine de vise“. 

În şcoli s-au organizat acţiuni pentru prevenirea consumului de substanţe cu efecte 
psihoactive, pentru ca tinerii să conştientizeze riscul la care se supun. 

În şcoli au loc variate acţiuni de prevenire, dezbatere în cadrul orelor de dirigenţie, mese 
rotunde cu specialişti din domeniul siguranţei publice şi al sănătăţii, lectorate cu părinţii pe tema 
consumului de droguri la copii şi tineri. În cadrul şcolilor activează consilieri care au sarcina de a 
asista elevii şi familiile acestora în cele mai diverse situaţii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
http://www.romania-actualitati.ro/harta_consumului_de_droguri_in_romania_sase_luni_2011-2158 
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JOCURILE DE MIŞCARE  
ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

 
 

Prof. înv. primar Parmina-Săndica Bărburaş 
Şcoala Gimnazială Românaşi 

 
 

Educaţia fizică este în primul rând activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de 
practicare a exerciţiilor fizice în scopul măririi în principal a potenţialului biologic al omului în 
concordanţă cu cerinţele sale şi exigenţele societăţii. Angajează elevii într-un proces dinamic de 
dezvoltare a capacităţilor de acţiune, proces care contribuie la formarea conştiinţei de sine, la 
afirmarea eului şi exprimarea personalităţii.În educaţia fizică important este câştigul pe care îl are 
elevul în planul personalităţii sale, al echilibrului acestuia. Omul modern înţelege necesitatea 
formării deprinderilor motrice pentru rezolvarea diverselor situaţii la locul său de muncă sau în 
viaţa cotidiană. Viaţa demonstrează că prin practicarea educaţiei fizice organizate raţional, începând 
cu cea mai fragedă vârstă se cristalizează calităţile de supleţe, agerime, abilitate, rapiditate, 
spontaneitate, iscusinţă. Educaţia fizică educă curajul, ambiţia, emulaţia, atenţia distributivă, 
hotărârea, fermitatea, disciplina, calmul, sentimentul de ocrotire al individului de către colectiv, 
precum şi multiple trăsături de voinţă şi de caracter. 

Jocurile de mişcare constituie un mijloc important prin care se realizează o parte importantă 
din sarcinile ce revin educaţiei fizice. Ele dezvoltă la elevi pe lângă bagajul mare de deprinderi 
motrice elementare, simţul colectivităţii, al inventivităţii şi mai ales al cunoaşterii. Prin aplicarea 
judicioasă a jocurilor există posibilitatea de a contribui în mare măsură la realizarea uneia din 
sarcinile educaţiei şi anume: de a forma din copil o fiinţă care să convieţuiască în armonie cu 
colegii săi, care să se comporte corect şi civilizat. În cadrul jocurilor de mişcare, pe lângă însuşirea 
şi perfecţionarea nenumăratelor deprinderi motrice de bază, elevul este nevoit să le aplice în 
situaţiile mereu schimbătoare din teren, iar prezenţa elementului de întrecere în majoritatea 
cazurilor presupune eforturi pentru realizarea cu succes a acţiunilor, ceea ce permite atât 
dezvoltarea calităţilor motrice cât şi a calităţilor morale şi a voinţei.  

Educaţia fizică fiind un proces pedagogic, învăţătorului i se crează posibilitatea de a rezolva 
această problemă complexă, angajând deopotrivă, experienţa, tactul, măiestria proprie cât şi 
iniţiativa, independenţa şi responsabilitatea elevilor. Este cunoscut că noţiunile, trăsăturile 
caracteriale, deprinderile şi atitudinile morale se formează într-un lung proces educativ. 
Învăţătorului îi revine sarcina să urmărească atent comportamentul elevilor, manifestările acestora 
în cadrul activităţii şi să intervină cu tact pentru soluţionarea unor conflicte sau manifestări 
necorespunzătoare. 

Datorită influenţei multilaterale asupra întregii personalităţi a copilului jocurile de mişcare 
constituie unul dintre mjloacele de bază ale educaţiei fizice. În cadrul activităţii de educaţie fizică, 
jocul de mişcare îşi aduce contribuţia la realizarea următoarelor sarcini: 

– formarea şi consolidarea deprinderilor motrice de bază 
– dezvoltarea calităţilor motrice necesare în viaţă 
– formarea unor cunoştinţe utile, prin lărgirea sferei reprezentărilor despre lume 
– dezvoltarea spiritului de colectivitate şi a calităţilor morale şi de viaţă 
Prin particularităţile sale specifice, jocul de mişcare se deosebeşte de celelalte mijloace ale 

educaţiei fizice datorită faptului că favorizează formarea şi consolidarea simultană a deprinderilor 
motrice de bază (mers, alergare, săritură, aruncare şi prindere), dezvoltarea calităţilor motrice 
(viteză, rezistenţă, forţă şi îndemânare), precum şi a însuşirilor şi deprinderilor moral-volitive. 
Caracteristic jocurilor de mişcare este întrecerea, element ce sporeşte interesul elevilor pentru 
activitate, le mobilizează forţele şi îi stimulează.  
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Jocul de mişcare poate fi folosit în toate momentele lecţiei, contribuind la realizarea 
obiectivului propus. Mai poate fi folosit şi în celelalte forme prin care educaţia fizică este realizată 
în şcoală, în pauzele organizate, în excursii sau plimbări. Pentru ca jocul de mişcare să contribuie la 
îndeplinirea sarcinilor educaţei fizice este necesar să fie ales cu discernământ. Alegerea jocului se 
va face în funcţie de: 

– sarcinile de realizat 
– locul jocului în lecţie 
– particularităţile morfo-funcţionale şi psihice ale copiilor 
– nivelul dezvoltării şi pregătirii fizice precum şi starea de sănătate 
– condiţiile materiale privind locul de desfăşurare şi inventarul de materiale 
– condiţiile atmosferice 
În cadrul organizării jocurilor trebuie avut permanent în vedere faptul că interesul pentru joc 

există în sarcina noastră, a educatorilor, de a-l menţine şi de a da satisfacţie copiilor. Interesul va fi 
menţinut sau dezvoltat prin crearea noului în joc, prin stabilirea unor cerinţe mereu crescânde, 
fiindcă un joc care nu prezintă interes şi nu-l solicită suplimentar pe elev este lipsit atât de valoarea 
educativă cât şi de efectele biomotrice scontate.  

În partea pregătitoare a lecţiei se folosesc jocuri pentru captarea atenţiei, ridicarea stării 
emoţionale şi jocuri pentru orientarea în spaţiu. 

Indicaţii metodice: 
– să nu necesite organizare care să ducă la cheltuială mare de timp 
– să fie simple, cu reguli puţine, să nu necesite multe explicaţii 
– execuţia să fie vioaie, să nu dureze mai mult de 2-3 minute 
Aceste jocuri au ca urmare o mai uşoară şi gradată angajare a organismului în efort. 
În partea fundamentală jocurile alese vor ajuta la îndeplinirea sarcinilor lecţiei care se rezolvă 

în această parte a lecţiei. 
Indicaţii metodice: 
– se aleg jocuri care să formeze sau să întărească deprinderile motrice de bază, jocuri care să 

contribuie la educarea sensibilităţii (ritm, echilibru) şi a calităţilor motrice de bază (viteză, 
îndemânare, forţă) 

– sarcinile se pot realiza numai prin joc sau parţial prin joc 
– timpul afectat jocului este variabil, 10-30 minute  
În partea de încheiere se folosesc jocuri cu caracter liniştitor care să restabilească marile 

funcţiuni şi să capteze atenţia. 
Indicaţii metodice: 
– nu trebuie să dureze mai mult de 1-2 minute 
– să fie simple şi uşor de realizat de către elevi 
Durata jocului este determinată de următorii factori: 
–  locul jocului - jocurile din partea pregătitoare şi de încheiere vor dura mai puţin decât în 

partea fundamentală 
– numărul participanţilor- cu cât numărul participanţilor este mai mic cu atât durata jocului va 

fi mai mică. 
– vârsta jucătorilor-elevii de vârstă şcolară mică să nu fie prea multă vreme ţinuţi încordaţi 
– ritmul de joc-cu cât este mai rapid cu atât durata este mai mică (întrecere în torent) 
Practica a dovedit cât de mult înseamnă pentru un elev de 7-8 ani ora de educaţie fizică. Dacă 

după o oră de matematică presărată cu exerciţii, probleme diverse şi chiar probleme distractive 
elevii păşeau pragul clasei discutând până la ieşirea în curte şi apoi uitând de acestea, nu acelaşi 
lucru se poate spune despre o oră de educaţie fizică. Jocurile şi ştafetele folosite în oră, au fost 
discutate până acasă, iar în grupurile mai mari de copii chiar practicate în timpul liber. După oră li 
se putea citi pe faţă entuziasmul, mulţumirea pentru reuşită, legăturile de prietenie şi preferenţiale. 
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Creşterea eficienţei educaţiei fizice se poate realiza prin folosirea jocurilor de mişcare şi a 
ştafetelor dacă acestea sunt bine selecţionate, organizate şi conduse cu tact de către învăţător. 
Produc o nivelare a diferenţelor între elevii dotaţi fizic şi motric şi cei mai puţin dotaţi şi toţi elevii 
pot contribui în egală măsură la succesul echipei, potenţându-şi încrederea în forţele proprii. 

La clasa unde s-au folosit jocurile de mişcare în toate momentele lecţiei, pe tot parcursul 
anului şcolar, s-a observat un real progres în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea fizică a 
elevilor. Deşi rolul determinant al acestei creşteri se pune de obicei pe seama factorilor interni, a 
condiţiilor de viaţă şi de mediu, acestea asociate cu practicarea jocurilor de mişcare şi a ştafetelor 
duc la întărirea sănătăţii şi la dezvoltarea corectă şi armonioasă a organismului. 

Prin joc se realizează mai uşor sarcinile lecţiei, se asigură densitatea ei, creând bună 
dispoziţie. Activităţile în care se folosesc jocurile de mişcare sunt atractive şi îndrăgite de copii, 
datorită caracterului emoţional pe care îl dă întrecerea. 

Jocurile de mişcare îşi aduc contribuţia la formarea capacităţilor organizatorice, de control şi 
autocontrol prin angrenarea elevilor la amenajarea traseelor, pentru a scurta momentul organiza-
toric, iar prin folosirea unor ajutoare în desfăşurarea întrecerilor sau chiar prin prezentarea celor 
necesare jocului li se lasă libertatea de a crea jocul. Desfăşurarea sub formă de concurs, cu 
împărţirea pe echipe îi determină să se gândească atunci când acţionează nu numai la propria 
persoană ci şi la ceilalţi, la victoria propriei echipe dezvoltându-le astfel spiritul de colaborare. În 
joc se formează o serie de trăsături de caracter: respectul faţă de coechipieri şi adversari, exigenţa, 
atitudinea corectă faţă de joc, combativitatea, iniţiativa, sinceritatea, cinstea şi modestia. Ele 
înlătură stări de apatie, momente de rutină, oboseală fizică sau nervoasă, supraefort fizic sau 
intelectual. În aceste situaţii, folosirea lor a dus la reechilibrarea stărilor emoţionale, la relaxare, 
optimizare, revitalizare şi refacere a forţelor fizice, intelectuale şi morale. 

Greutăţile întâmpinate de elevi în jocurile ce au în componenţa lor sărituri de pe aparate sau 
peste aparate le dezvoltă voinţa, perseverenţa şi atunci când aceste greutăţi sunt învinse, încrederea 
în forţele proprii. Multor elevi, care nu sunt agreaţi de colegi în jocurile desfăşurate în pauze, 
jocurile de mişcare le redau încrederea în forţele proprii, îi mobilizează, obligându-i în acelaşi timp 
la o participare activă. Mai mult, pe unii elevi care la venirea la şcoală sunt total izolaţi, jocurile de 
mişcare îi ajută să stabilească relaţii de prietenie. 

 
„Copiii sunt mugurii ţării. Să-i învăţăm de mici să iubească mişcarea în aer liber, să fie iuţi, 

puternici şi căliţi, sub soarele fierbinte al ţării noastre.” (Aurelia Stoicescu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
Epuran Valentina – Jocuri de mişcare, Bucureşti, I.E.F.S. 1973; 
Zapletal Milos – Mica enciclopedie a jocurilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980.  
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CONSTRUCŢII FUNDAMENTALE CU RIGLA ŞI COMPASUL. 
PROBLEME CELEBRE 

 
Profesor Gabriela Gogan  

Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini, jud. Suceava 
 

Ce este o problemă de construcţii geometrice 
 

Problemele de construcţii geometrice sunt acele probleme în care se cere să se construiască 
o anumită figură cu ajutorul unor elemente date, folosind pentru aceasta anumite instrumente. 

Într-o astfel de problemă, se consideră date o serie de elemente geometrice (puncte, drepte, 
semidrepte, segmente, unghiuri, triunghiuri, cercuri, arce de cerc, lungimi, măsuri de unghiuri sau 
arce), care alcătuiesc o familie D şi se cer determinate anumite necunoscute geometrice X, astfel 
încât pentru elementele din D∪X sa fie satisfăcute anumite proprietaţi P. 

Problema necesită desenarea elementelor lui X folosind anumite instrumente, precizate de 
regulă în enunţul problemei. 

În teoria clasică a construcţiilor geometrice, instrumentele permise sunt rigla negradată şi 
compasul. 

Rigla permite trasarea unei drepte ce trece prin două puncte distincte date. Geometria riglei 
este foerte veche. Meşteşugarii, tăietorii în piatra, constructorii au cunoscut şi au transmis din 
generaţie în generaţie o serie de cunoştinţe în care rigla avea rolul principal. Pe timpul arhitectului 
Vitruviu (sec.I, î.H.), constructorii foloseau o coardă înmuiată în praf roşu, alb sau negru, pentru 
trasarea liniilor drepte pe ziduri. 

Începuturile geometriei riglei se află, bineînţeles, în ştiinţa greacă şi ele sunt legate de 
metoda proiecţiei, folosită de matematicienii greci. Însă adevăraţii precursori ai geometriei riglei 
sunt pictorii şi arhitecţii Renaşterii, Leonardo da Vinci în “Trattato di Pitura” şi J.Pelerin în “De 
artificiali perspettiva”. Pictorul Albert Durer a fost deasemenea un geometru şi un maestru al riglei. 

Cel care s-a ocupat sistematic de geometria riglei, a fost arhitectul francez G. Desargues, cel 
care de fapt a pus bazele ştiinţifice ale perspectivei, unde rigla este instrumentul de bază. 

În matematica elementară, el enunţă faimoasa teoremă care-i poartă numele şi care se poate 
verifica utilizând numai rigla: “Dacă cele trei drepte care unesc perechi de vârfuri corespondente a 
două triunghiuri sunt concurente, atunci punctele de intersecţie a laturilor corespondente sunt 
coliniare.” 

La dezvoltarea şi utilizarea geometriei proiective, care utilizează cu precădere geometria 
riglei, şi-au adus contribuţii substanţiale Pascal, Monge, Carnot şi Poncelet. 

Compasul foloseşte la construirea unui cerc, când se cunosc centrul şi raza sa, la construirea 
unui segment congrunt cu un segment dat. 

După unii autori antici, inventarea compasului s-ar datora nepotului celebrului Dedal. 
Invidios pe nepotul său, Dedal i-ar fi provocat căderea nepotului său de pe o construcţie dedicată 
zeiţei Atena, dar ca să-l salveze, zeiţa l-a transformat într-o potârniche. 

În realizarile de artă primitivă rămase până astăzi, cercurile erau trasate cu mâna. Împărţirea 
cercului în 4, 6, 8, 12 sau 24 părţi congruente, întâlnită frecvent în ornamentele egiptenilor sau 
împărţirea circumferinţei cercului în 660 de părţi la babilonieni, lasă loc presupunerii că vechile 
popoare cunoşteau un instrument asemănător compasului. 

Marele matematician David Hilbert demonstra la începutul secolului al XX-lea că: „Dacă 
este desenat un cerc, dar nu este indicat centrul său, acesta nu poate fi construit doar cu ajutorul 
riglei.” Construcţia centrului unui cerc numai cu compasul, când este dată doar circumferinţa, a 
primit o mulţime de soluţii, dovedind prin aceasta că de fapt compasul este un instrument mai 
puternic decât rigla. 
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Pentru a putea realiza construcţii cu rigla şi compasul, se presupune că: 
1. Prin două puncte distincte, se poate duce cu ajutorul riglei o dreaptă;  

 
2. Cu centrul într-un punct dat şi cu o rază dată, se poate construi un cerc; 

 
Punctele pot fi determinate de: 
3. Intersecţia a două drepte; 

 
4. Intersecţia unei drepte cu un cerc; 

 
5. Intersecţia a două cercuri. 

 
Orice problemă de construcţii geometrice este rezolvabilă dacă poate fi redusă la o 

combinaţie în număr finit a celor cinci construcţii geometrice fundamentale. 
Instrumentele de construcţie nu sunt considerate ca obiecte fizice, ele sunt privite ca 

instrumente abstracte: nu se iau în consideraţie limitări privind lungimea riglei, limitări de 
deschidere a compasului, „grosimea” urmei lasată de creion etc. 

Fiecare pas al unei construcţii geometrice, înseamnă a găsi un punct de intersecţie fie a două 
drepte, fie a unei drepte şi a unui cerc, fie a două cercuri. 
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Trei probleme celebre 

 
Construcţiile geometrice au constituit partea principală a matematicii greceşti şi grecii 

acordau o deosebită importanţă studierii lor. 
Primele consemnări referitoare la probleme de construcţii geometrice realizabile, exclusiv cu 

rigla şi compasul, apar în papirusul egiptean descoperit de A. H. Rhind, papirus retranscris de 
Ahmes (1650 î.H.), dupa alte lucrări mai vechi. În respectiva lucrare sunt prezentate 85 de probleme 
cu soluţii, printre care şi următoarea: 

„Să se construiască un pătrat care să aibă aria egală cu aria unui cerc dat” (problema 
cuadraturii cercului). 

Ca soluţie la această problemă, se consideră pătratul cu latura egală cu 
9

8d , unde d este 

diametrul cercului dat. Scriind că aria discului de diametru d este egală cu aria pătratului de latură 

9
8d , 

4

2d =
81

64 2d , se obţine pentru  valoarea aproximativă 3,1604... 

Restricţia tradiţională la riglă şi compas provine din antichitate (Platon, 427 -347 i.Hr.), cu 
toate că grecii au recurs uneori şi la alte instrumente. Platon considera ca figurile geometrice 
desenate reprezinta aproximări ale celor ideale. Construcţiile realizate şi cu alte instrumente nu erau 
apreciate însa, nu erau considerate construcţii geometrice veritabile şi erau admise numai dacă rigla 
şi compasul se dovedeau insuficiente. Geometrii din Şcoala lui Platon, încercând să rezolve 
problemele geometrice doar cu rigla şi compasul, respingeau orice soluţie care ar fi folosit alte 
instrumente. 

Influenţa lui Platon, care era considerabilă în epoca sa şi în secolele care au urmat, se 
resimte şi la Euclid (Syria, 330 –Alexandria, 275 i. Hr.) în lucrarea „Elemente”. La Euclid, figura 
facea parte integrantă din demonstraţia problemelor de geometrie; pentru a convinge asupra unei 
demonstraţii, aceasta trebuia să fie insoţită de o figură clară, efectuată cu jutorul instrumentelor 
simple cunoscute şi admise de toată lumea matematică (rigla negradată şi compasul).  

Thales (627-547, î.H.) cunoştea că un triunghi este determinat de o latură a sa şi cele două 
unghiuri adiacente. 

În Şcoala lui Pitagora (sec. VI, î. H.), pentagonul regulat stelat era folosit ca semn de 
adeziune şi pitagoricienii ştiau să-l construiască cu rigla şi compasul. Pentagonul stelat a fost numit 
pentograma mistică şi a figurat în toate cărţile de magie, fiind considerat că este înzestrat cu puteri 
tainice, supranaturale. 
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Pitagoricienii cunoşteau bine numerele naturale şi fracţiile cu numere naturale. Astfel, 

considerând AB şi CD două segmente, prin 
q
p

CD
AB

 , p, qℕ*, se înţelegea că există o unitate de 

măsură care se cuprinde de p ori în AB şi de q ori în CD. Se considera că orice segment se poate 
măsura, aşa că, apariţia teoremei lui Pitagora a determinat o criză matematică. Mai precis, 

considerănd triunghiul isoscel ABC, dreptunghic în A, atunci 
2









AB
BC  =2 şi se demonstrează că nu 

există p şi q ℕ*, astfel încât 
2









q
p . 

Segmentul BC se obţine pornind de la de la segmentul AB, urmând construcţiile: 

 
Cercul  cu centrul în punctul A şi raza AB, intersectează dreapta AB în punctul B’. 

Cercurile de centre B şi B’, de rază BB’, se intersectează în punctele D şi D’ Dreapta AD 
intersectează cercul  în punctele C şi C’. 

Dacă se consideră AB ca unitate de măsură, atunci (BC)2 =2. Aşadar, măsura segmentului 
BC este un altfel de număr, faţă de cele cunoscute până la apariţia sa. Apare problema construcţiei 
de numere reale, adică a segmentelor de măsură dată. 

Oenipide din Chios (sec.V, î.H.) a rezolvat două probleme: coborarea dintr-un punct dat a 
unei perpendiculare pe o dreaptă dată şi construcţia unui unghi congruent cu un unghi dat, când este 
dat vârful şi una din laturi. 

În Grecia antică erau cunoscute, printre altele, următoarele construcţii cu rigla şi compasul: 
- determinarea mijlocului unui segment; 
- construcţia bisectoarei unui unghi; 
- construcţia unghiurilor de 60 şi 90; 
- construcţia unui unghi congruent cu un unghi dat; 

- construcţia segmentelor a+b, ab, 
b
a , a , unde a şib reprezintă lungimi de segmente date; 

- construcţia poligoanelor regulate cu 3, 4, 5, 6, 8, 10 laturi. 
Tot în antichitate, au apărut şi unele probleme care nu au putut fi rezolvate numai cu rigla şi 

compasul, cum ar fi construcţia unor poligoane regulate (cu 7, 9, 11, 13, 14, 18 etc laturi) sau cele 
trei probleme celebre ale antichităţii, a căror rezolvare cu rigla şi compasul a fost căutată în zadar: 

1). Problema duplicarii cubului (problema delică), care cere construirea muchiei unui cub a 
cărui volum sa fie egal cu dublul volumului unui cub dat. 

2). Problema cuadraturii cercului care cere construirea unui pătrat care să aibă aceeaşi arie 
ca şi un cerc dat. 
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3). Problema trisectiunii unghiului în care se cere să se împartă un unghi dat în trei unghiuri 
congruente. 

4). Problema construirii poligoanelor regulate, care constă în construcţia cu rigla şi 
compasul a unui poligon cu n laturi, n3. 
 
1). Problema duplicării cubului 

Este posibil ca această problemă să fi fost sugerată de problema dublării pătratului, care 
constă în construcţia unui pătrat cu aria egală cu dublul ariei unui pătrat de latură dată. Problema era 
cunoscută în Grecia antică şi rezolvată: pătratul care are aria egală cu dublul ariei unui pătrat dat, 
are ca latură diagonala pătratului dat. 

 
A construi un cub cu un volum dublu faţă de a unuia dat, înseamnă de fapt, a construi un 

segment de lungime l 3 2 , unde l este lungimea unui segment dat (considerând L lungimea cubului 
de construit şi punând condiţia L3 =2l3, rezultă L =l 3 2 ). 

Acestei probleme, lumea antică i-a asociat o fermecatoare legendă: în anul 430 î. H., Atena a 
fost lovită de o necruţătoare epidemie de ciumă. Îngroziţi, atenienii au apelat la oracolul din Delos 
pentru a le preciza dorinţa zeilor. Acesta le-a răspuns că Appolo, zeul frumuseţii, luminii şi artelor, 
este supărat că altarul său de formă cubică din insula Delos, este prea mic şi dacă i s-ar dubla 
volumul, epidemia ar înceta. În mare grabă, atenienii au construit un nou altar, în care lungimea 
muchiei a fost dublată. Consultând din nou oracolul, atenienii au aflat ca Appolo se supărase şi mai 
tare pe oameni, pentru că el ceruse dublarea cubului, iar aceştea îi măriseră volumul de opt ori. 
Problema mai poartă numele de problema delică. 

Menechmus (375-325, î. H.) a găsit soluţia problemei dublării cubului folosind intersecţia a 
două parabole sau intersecţia unei hiperbole cu o parabolă (dar nu cu rigla şi compasul într-un 
numar finit de paşi). El a considerat parabolele: 

x2 =ly şi 
y2 =2lx, l fiind lungimea laturii cubului dat. 
Acestea se intersectează în punctul de abscisă x = l 3 2 . 
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Aşadar, construind cele două parabole, abscisa punctului de intersecţie (înafară de vârful 

comun din originea axelor), dă tocmai lungimea căutată.  
În expunerea dată de Menechmus pentru construcţia numarului 3 2 , cu ajutorul parabolelor, 

acesta s-a folosit de inserarea unor medii geometrice, căci ecuaţiile algebrice ale conicelor au fost 
stabilite de Descartes(1596 –1650). 

Apollonius din Perga (260-170, î. H.), Filon din Bizanţ (sfârşitul sec.III, î. H.), Heron (110-
60 î. H.), Pappus (sec.III) au dat construcţii geometrice aproximative ale problemei. 

Cea mai simplă construcţie aproximativă a lui x =l 3 2  este aceea în care se foloseşte o 
bandă de hârtie. În acest scop, se construieşte un triunghi echilateral ABC de latură l (lungimea 
muchiei cubului dat), se prelungeşte CA până în punctul D, astfel încât AD =l. Unim apoi punctul D 
cu punctul B. 

Folosim o bandă de hârtie, pe marginea căreia notăm o lungime egală cu l. Prelungim pe AB 
şi pe DB, ca în figura de mai jos şi aşezăm banda de hârtie astfel încât marginea benzii să treacă 
prin punctul C şi să înscrie între laturile prelungite pe AB şi DB o lungime EF egală cu l. Atunci, 
CE = l 3 2  (lungimea muchiei cubului căutat): 

Notăm CE =x şi BF =y.  

 
Aplicând teorema lui Stewart în CAF, cu transversala CB  
CA2BF - CB2AF + CF2AB =ABBFAF  

l2y - l2(l+y) + (x+l)2l =ly(l+y) ①(x+l)2 -l2 = y(l+y). 
Aplicând teorema lui Menelaus în CAF, cu transversala DE  

BA
FB

EF
CE

CD
AD

  =1 ADCEFB =CDEFBA lxy =2lll ②xy =2 l2. 
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Din � şi � x =l 3 2 . 
Aşadar, cu banda de hârtie, construim mult mai uşor pe x =l 3 2 ; dar banda nu înseamnă nici 

riglă, nici compas, ci înseamnă aproximaţie, deoarece plasăm pe l de pe banda de hârtie, între 
punctele E şi F prin apreciere cu ochiul. 

În sec. V al erei noastre, indienii au utilizat pentru extragerea rădăcinii cubice, aproximaţia: 
3 3 ba   ≃ 23a

ba  , a3 fiind cel mai mare cub perfect conţinut în a3 +b. 

De exemplu: 3 9  = 3 3 12   ≃2+
43

1


 =2,0833...; dar 3 9  =2,0801...; 

Mai târziu, Leonardo din Pisa Fibonacci a dat o altă aproximaţie pentru extragerea rădăcinii 
cubice, şi anume: 

3 3 ba  ≃
133 2 


aa

ba . 

De exemplu: 3 33 7334   ≃3+
37
73

1927
7




 =3,19...;dar 3 34 3,23... 

Niccolo Tartaglia (1499 -1577) a folosit pentru extragerea rădăcinii cubice aproximaţia: 
3 3 ba   ≃

aa
ba

33 2 
 . 

Algoritmul de extragere a rădăcinii cubice a fost dat pentru prima oară de Jean Trenchant în 
1577. 

O construcţie prin mijloace superioare a fost dată de Pierre Fermat (1601 -1665) şi reluată de 
Rene Descartes(1596 1650). Ei au utilizat în acest scop o parabolă,  

x2 =ly sau y2 =2lx şi ecuaţia  

x2 + y2 =ly +2lx,care este ecuaţia unui cerc: (x-l)2 +(y-
2
l )2 =5

4

2l . 

Construind cercul şi una din parabole, se obţine punctul de intersecţie de abscisa l 3 2  
(lungimea muchiei cubului de volum dublu). 

 
Că problema delică nu se poate rezolva cu rigla şi compasul într-un numar finit de paşi, n-a 

fost demonstrat riguros decât algebric de catre Pierre Laurent Wantzel (1814 -1848). 
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2). Problema cuadraturii cercului 
Cuadratura cercului are o vechime de cel puţin 3650 de ani. Această problemă este 

consemnată în papirusul Rhind, retranscris deAhmes (1650 î. H.). 
Fiind dat un cerc de de rază r, problema se reduce la a construi un segment de lungime l 

astfel încât l2 =r2, ceea ce este echivalent cu l =  r. Problema este echivalentă cu construirea 
unui segment de lungime , deoarece construcţia expresiei a , cand a este dat, este rezolvată. 

 
Geometrii greci au reuşit, cu ajutorul riglei şi compasului, să creeze pătrate ale căror arii să 

fie egale cu ariile altor figuri formate din linii drepte, cum sunt triunghiul sau dreptunghiul. 
Cuadratura cercului a fost studiată începând cu Anaxagora (500 -428, î. H.), dar primul 

progres a fost realizat de către alţi doi matematicieni greci, Antiphon (479 -411, î. H) şi Bryson. 
Antiphon a aproximat aria cercului, înscriind un pătrat într-un cerc, apoi înscriind figuri 

geometrice cu din ce în ce mai multe laturi şi din ce în ce mai mici în spaţiul rămas neacoperit. Deşi 
aproximarea ariei cercului atinge rezultate bune, niciodată nu va fi acoperită întreaga suprafaţă a 
cercului. 

Bryson a dus efortul lui Antiphon mai departe, circumscriind poligoane cercului, obţinând 
astfel o plajă de valori în care aria cercului trebuia să se încadreze: între valoarea ariei poligonului 
circumscris cercului şi valoarea ariei figurilor înscrise. 

Primul matematician care îşi propune un studiu sistematic al problemei este Hipocrate 
(Hipocrat din Chios, 470, î. H.), care a ajuns la aflarea ariei lunulelor sale. 

Lunula este aria limitată de doua arce de cerc. 

 
Fiind dat un cerc C(o;r), se consideră un pătrat înscris în cerc şi cercurile care au ca diametre 

laturile patratului. 
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Suma ariilor delimitate de cercul C(o;r) şi de semicercurile exterioare pătratului (suma 
lunulelor), este egală cu aria pătratului: 

Fie AABCD –aria pătratului ABCD, 
AD -aria discului D(o;r), 
Ad – aria unui disc ce are ca diametru o latură a pătratului, 
Al –suprafaţa unei lunule, 
As –aria unui semicerc ce are ca diametru o latură a pătratului. 
AD =r2; 
AABCD =2r2 
AD -AABCD =r2( -2) –suma ariilor celor patru suprafeţe cuprinse între circumferinţa discului 

de rază r şi laturile pătratului. 

Ad = 2

2r ; 

4As =r2; 
4Al =r2 -r2( -2)  4Al =2r2  4Al =AABCD. ■ 
Faptul că Hipocrate a reuşit să construiască un pătrat echivalent cu o figură geometrică 

marginită de două arce de cerc, a încurajat mulţi matematicieni să continue cercetările; dar 
cuadratura lunulelor este diferită de cuadratura cercului, deoarece lunulele sunt marginite de două 
arce speciale, cu concavitatea în acelaşi sens. 

Metoda pe care o foloseşte Arhimede pentru calcularea numărului , poartă numele de 
metoda perimetrelor. El consideră poligoane regulate cu acelaşi număr de laturi, înscrise şi 
circumscrise unui cerc şi ajunge la concluzia că în cazul poligonului cu 96 laturi, lungimea cercului 
şi aria discului sunt destul de bine aproximate. Se obţine în acest caz: 

3
71
10   3

70
10  sau 3,1408...  3,1428... (în antichitate şi în tot evul mediu nu s-au utilizat 

fracţiile zecimale, deci Arhimede a lucrat numai cu fracţii ordinare). 
După epoca de aur grecească, calculul lui  sub formă de raport a fost dus mai departe de 

arabi (e.n.) şi reluat în timpul Renaşterii. 
Adrian Romanus (1561-1615) află cea mai exactă determinare de atunci a numărului . El 

consideră un poligon cu 230 laturi (230 =1.073.741.824) şi găseşte primele 15 zecimale exacte ale 
numărului . 

Aplicând aceeaşi metodă a lui Arhimede, unui poligon cu 32 miliarde laturi, Ludolph van 
Ceulen (1540-1610) determină primele 20 zecimale exacte ale lui . La moartea lui Ludolph, s-au 
mai găsit în manuscris înca 15 zecimale exacte, ceea ce arată că de fapt el determinase 35 de 
zecimale. De aceea, numărul ce avea să se numească mult mai târziu “pi”, a purtat multă vreme 
numele de numărul lui Ludolph. 

François Viete (1540-1603) a demonstrat că raportul dintre aria pătratului înscris într-un 
cerc şi aria discului se poate exprima prin produsul 

cos
4

cos

8

cos

16
  ... =cos 22


cos 32


cos 42

  ... 

 

D

ABCD

A
A  = 2

22
r
r


 =

2 ; 

cos
4
  =

2
1 ; 
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cos
8
  =

2
1

2
1

2
1
 ; 

cos
16
  =

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

 ; 

Aşadar, 

2  =

2
1 ·

2
1

2
1

2
1
 ·

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

 ···  ■ 

Cu Huygens (1629-1695), se încheie perioada în care cvadratura cercului şi determinarea lui 
 s-au căutat a se afla prin metode geometrice şi se trece la metode analitice. Huygens determină 
primele nouă zecimale ale lui , folosind numai latura hexagonului regulat.  

John Wallis (1616-1703) a stabilit pentru /2 valoarea: 



2222

2222

7531
8642 . 

William Brouncker (1620-1684) a stabilit urmatoarea formulă: 

 

4  =1+









2
812

492

252

92

1  

Leonard Euler (1707-1783) a demonstrat formula lui Brouncker şi a mai adăugat altele ca de 
exemplu: 

2
  =1 +















4
974

754

534

313

2  

Euler a introdus şi notaţia , pentru raportul dintre lungimea cercului şi diametrul său ( este 
iniţiala cuvântului grecesc  =perimetru). 

După Brouncker, James Gregory (1638-1675), Nicolaus Mercator (1620-1687), Newton 
(1642-1727) şi Leibnitz (1646-1716) au aflat valoarea lui arctgx printr-o serie: 

arctgx =x –
3

3x  +
5

5x  –
7

7x  +
9

9x  -…, iar pentru x =1 se obţine: 

4
  =1 –

3
1  +

5
1  –

7
1  +

9
1  -… 

În 1667, James Gregory publică pentru prima dată o demonstraţie (incorectă însă), a 
imposibilităţii cuadraturii cercului. Eroarea a fost ulterior semnalată de însuşi autorul articolului. 

Astronomul John Machin (1685-1751) a gasit că  

4
  =4arctg

5
1  –arctg

239
1  şi această formulă este mult mai uşoară pentru calculul lui , fiind 

mult mai utilizată ulterior. Machin a calculat  cu 100 zecimale exacte. 
În 1719, Lagny (1660-1734) a calculat  cu 112 zecimale; în 1794, Vega a obţinut 136 

zecimale. Pe urmă, Callet (1744-1799) a dat 152 zecimale exacte, Rutherford a aflat în 1853, 440 de 
zecimale. Tot în anul 1853, William Shancks a găsit 707 zecimale pentru , din care 527 erau 
exacte. 
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În 1946, calculul lui  a fost reluat în S.U.A. maşinilor de calculat electronice, ajungând să 
se obţină 10.000 de zecimale. 

Că nu este rezolvabilă cvadratura cercului numai cu rigla şi compasul, într-un număr finit de 
paşi, a dovedit-o în 1882 matematicianul Ferdinand Lindemann (1852 -1939). El demonstrează că 
numărul  nu este algebric, adică nu este rădăcina a unui polinom cu coeficienţi raţionali. Orice 
problemă de geometrie care poate să se rezolve numai cu rigla şi compasul în plan, cînd este pusă 
sub forma algebrică echivalentă, conduce la una sau mai multe ecuaţii cu coeficienţi raţionali, care 
poate sau pot fi rezolvate. Lindemannn a demonstrat ca  nu satisface aceasta condiţie, deci nu se 
poate efectua cvadratura cercului numai cu rigla şi compasul. 

Rezultatul lui Lindemann a fost precedat de alte rezultate importante: 
-în 1761, Johan Heinrich Lambert (1728 -1777) demonstrează că  este număr iraţional; 
-în 1794, Adrien Marie Legendre (1752 -1833) arată ca 2 este iraţional; 
-în 1844, Joseph Liouville (1809 -1882) demonstrează existenţa numerelor transcendente şi 

indică un procedeu de construire ce dovedeşte că mulţimea numerelor transcendente este infinită; 
-în 1873, Charles Hermite (1822 -1901) demonstrează că numărul e (baza logaritmilor 

naturali) este transcendent. 
Aşadar, a desena un pătrat cu aria egală cu a unui cerc este imposibil, căci trebuie desenat un 

pătrat cu latura egală cu un număr imprecis. Valoarea lui  cu 50 de zecimale exacte este  
3,14159265358979323846264338327950288419716939937510. 
Chiar dacă rezolvarea problemei cu rigla şi compasul nu a fost posibilă, totuşi framântările 

din jurul ei au dus la rezolvarea altor probleme, care au îmbogăţit domeniul matematicii. Unul 
dintre cele mai importante aspecte este dezvoltarea calculului integralelor din analiza matematică, 
ramură a matematicii inventată şi dezvoltată de Newton şi Leibniz. 
 
3).Trisecţiunea unghiului  

Este posibil ca problema trisecţiei unui unghi să fi fost sugerată de împarţirea unui segment 
în n părţi egale, n ≥2 (problemă cunoscută şi rezolvată în Grecia Antică), şi de problema construirii 
poligoanelor regulate. 

Un unghi se împarte în două unghiuri egale, numai cu rigla şi compasul. Nu acelaşi lucru se 
poate spune şi despre împărţirea unui unghi în trei părţi egale cu rigla şi compasul, într-un număr 
finit de paşi. 

De trisecţiunea unghiului s-au ocupat grecii cu peste 400 ani î.H.. Cel dintâi cercetător a fost 
Hippias din Elis (420, î.H.). El a utilizat în acest scop, o curbă ajutatoare numită în greceşte 
tetragonisuosa, iar mai târziu cvadratrice. 

Hippias a pornit de la un unghi drept, ⊀AOB, o dreaptă d1 astfel încât O∈ d1, d1 se 
„deplasează de la A spre B” şi d2 o dreaptă, astfel încât d2 se deplasează paralel cu OA, spre B. 
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Pentru a construi cvadratricea, a împarţit [OB] în opt segmente egale şi unghiul AOB în opt 

unghiuri egale. Unind punctele de intersecţie ale paralelelor „de felul” lui d2 cu poziţiile 
corespunzatoare ale dreptei care se roteşte, se obţine cvadratricea. 

Se consideră apoi un unghi oarecare AOP şi PR//OA. Se împarte [OR] în trei segmente 
egale [OS1], [S1S2], [S2R] şi se duce S1T //OA, T∈cvadratricei. Atunci, măsura unghiului ⊀AOT 

este 
3
1  din măsura unghiului ⊀AOP. ■ 

Cvadratricea ne dă posibilitatea să împărţim unghiul nu numai în trei părţi egale, ci în 
oricâte părţi egale dorim. 

Pe lângă această posibilitate de construcţie, şi spirala lui Arhimede poate fi folosită pentru 
trisecţiunea unghiului, dar aceste construcţii “nu sunt riguroase, chiar dacă s-ar realiza un mecanism 
care să asigure concordanţa celor două mişcări necesare descrierii curbei (de translaţie şi de 
rotaţie)” (Descartes). 

O altă construcţie grecească (sec. V, î. H.) se realizează cu ajutorul unei rigle pe care s-au 
fixat două puncte, dându-se între ele o distanţă luată ca unitate de măsură.  

Fie CBA ˆ  unghiul de împărţit în trei părţi egale, BA⊥CA şi BC =
2
1  din distanţa ce separă 

cele două puncte de pe riglă (distanţă considerată ca unitate). 

Construim CD //AB astfel încât DE = 1, unde E ∈AC∩BD. 
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Fie F ∈ED, EF =FD; cum( DCE ˆ ) =90o ⇒CF =
2
1  şi cum FD =

2
1  ⇒∆CFD este isoscel, cu 

CF=FD ⇒ CDFDCF ˆˆ  . 

BC =
2
1 , CF =

2
1  ⇒∆BCF este isoscel ⇒ BFCFBC ˆˆ   

m( CFB ˆ ) =m( CDF ˆ ) +m( DCF ˆ ) ( CFB ˆ  este unghi exterior ∆CFD). 

Aşadar, m( FBC ˆ ) =m( CFB ˆ ) =2m( CDF ˆ ) ⇒m( DBA ˆ ) =
3
1 m( CBA ˆ ).■ 

În încercările lui de a rezolva această problemă, Arhimede a descoperit că dacă într-un cerc 
de centru O, se prelungeşte coarda [AB] cu segmentul [BM], astfel încât BM =OB şi dacă notăm cu 

A' şi B' intersecţiile dintre MO cu cercul, atunci m( 'ˆAMA ) =
3
1 m( 'ˆAOA ). 

  
Descartes a rezolvat trisecţiunea unghiului cu ajutorul intersecţiei unui cerc cu o parabolă 

(făcând aceasta, Descartes a arătat cum se poate rezolva orice ecuaţie de gradul al treilea sau al 
patrulea prin intersecţia unui cerc cu o parabolă), Alexis Claude Clairaut (1713 –1765), cu ajutorul 
hiperbolei. 

O altă curbă specială pentru rezolvarea trisecţiunii unghiului, este melcul lui Etienne Pascal 
(tatal lui Blaise Pascal). De asemenea, au fost utilizate cicloida lui Giovanni Ceva (1648- 1734), 
curba lui Schoute, curba lui Kempe. 

François Viete(1540 –1603), completând lucrarile lui Girolamo Cardano (1501-1576) asupra 
ecuaţiilor algebrice de gradul al treilea, a arătat că problema construcţiei rădăcinilor unei asemenea 
acuaţii, în cazul în care acestea sunt reale, se reduce la problema trisecţiei unui unghi. 

Când se dă un anumit unghi , putem construi uşor pe cos (sau sin); şi invers, dacă se dă 
cos, construim (cu ajutorul cercului trigonometric) unghiul . Dacă având pe cos, am putea găsi 

pe cos
3
 , problema trisecţiunii unghiului cu rigla şi compasul ar fi rezolvabilă. Dar acest lucru nu 

este posibil, fiindcă între cos
3
  şi cos, avem relaţia  

cos =4cos3

3
  -3cos

3
 , de unde  

8cos3

3
  -6cos

3
  -2cos =0. 

Notând 2cos
3
  =x, obţinem ecuaţia: x3 –3x –2cos =0. 
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Pentru cazul particular  =, deoarece cos = -1, ecuaţia de mai sus devine: x3 –3x +2 =0, 

care are una dintre rădăcănă egală cu 1. Deci 2cos
3
  =1, ceea ce înseamnă că 

3
  =

3
 . 

Unghiul de 180 se poate împărţi deci cu rigla şi compasul în trei părţi egale. La fel, se pot 
trisecţiona unghiurile de 135, 90, 45, etc. 

4) Mai puţin celebră este problema construirii poligoanelor regulate cu rigla şi compasul. 
Se poate spune că, în afară de rezultatele din Elemente nu s-a mai obţinut nimic în legătură cu 
această problemă până în anul 1796, când Karl Gauss (1777-1855) arată că poligonul cu 17 laturi 
este construibil cu rigla şi compasul. Gauss dă o condiţie necesară şi suficientă ca un poligon cu n 
laturi să fie construibil cu rigla şi compasul, dar demonstrează numai suficienţa condiţiei. 
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UN POSIBIL MODEL CORPORATIST DE MANAGEMENT ÎN ŞCOALA 
ROMÂNEASCĂ 

 

Profesor Cornelia Berteşteanu  
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Râmnicu Sărat 

 

În ultimii ani, în mod paradoxal, preocupările privind calitatea s-au cantonat, o bună perioadă, 
în zona evaluării calităţii. Justificarea acestui fapt se constituie în necesitatea de a afla care este 
nivelul pe care se situează organizaţia şcolară, pentru ca apoi să se identifice modalităţile 
corespunzătoare de generare a calităţii în şcoala românească. Se pare că, în vreme ce modalităţile de 
evaluare s-au instituţionalizat, iar instrumentele de evaluare a calităţii s-au standardizat şi au devenit 
mereu mai sofisticate, modalităţile de producere şi de dezvoltare a calităţii sunt încă incipiente. 
Profesorul Emil Păun şi colaboratorii susţin existenţa „unei tendinţe de formalizare şi de 
birocratizare a sistemelor şi practicilor de evaluare a calităţii, excesiv de standardizate, cu 
consecinţe exprimate prin fenomene de mimetism, conformism, formalism şi mai ales dificultăţi de 
evidenţiere a schimbărilor calitative reale” („Ghid de bune practici...”, 2008, pag. 12). Efectele 
perverse ale birocratizării excesive a practicilor de evaluare le-am văzut şi simţit toţi cei care lucrăm 
în sistemul de învăţământ, deoarece s-au copiat modele şi experienţe insuficient validate, fără să se 
adapteze la realităţile locale, fenomen care atras nivelarea instituţiilor, restrângerea diversităţii ca 
nucleu al culturii calităţii.  

În România post-decembristă, de cele mai multe ori managerii confundă modernizarea, 
adaptarea la economia de piaţă (occidentală) cu investiţiile exorbitante, cu schimbările majore în 
procesele tehnologice, cu conceptele de management şi tehnicile de producţie cele mai 
spectaculoase, dar care realizează o valoare adăugată scăzută. 

În lumea calitologilor şi cea managerială, succesul filosofiei KAIZEN în economia japoneză 
este cunoscut. Adepţii acestei filosofii (Masaaki Imai şi colaboratorii) imaginează organizaţia care 
se restructurează prin calitate asemenea unui organism viu, care are nevoie de anamneză 
(diagnostic) şi căruia, mai apoi, să i se instituie un program adecvat de terapie. 

Ce tip de terapie este mai eficient şi mai sigur? O terapie care presupune restructurarea din 
temelii a sistemului organizaţional, cu mari investiţii, sau o terapie blândă, holistică, bazată pe 
îmbunătăţire continuă, cu paşi mărunţi şi cu costuri minime?  

Filosofia şi modelul de management KAIZEN, bazate pe sloganul ,,Menţine şi îmbunătăţeşte!” 
aplicate în companiile nipone după război, au renăscut din cenuşă economia acestui stat, aducând-o 
pe primele locuri în lume. 

O astfel de abordare a procesului de realizare a calităţii după modelul terapiei umane se poate 
aplica în domeniul socio-educaţional? 

Pot fi adaptate principiile şi strategiile KAIZEN în cadrul unităţilor şcolare? 
De ce am opta pentru modelul de management KAIZEN? 
La aceste întrebări vom încerca să răspundem în paginile acestei lucrări, fără pretenţia de a 

realiza un nou model, ci doar cu dorinţa de a îndrepta atenţia către o altă perspectivă, care, credem, 
ar contribui la schimbarea mentalităţii româneşti de „supravieţuire”, formată în veacuri de istorie, 
cand ne-am aflat „sub vremuri”. 

Ideea abordării acestei teme a apărut când, documentându-mă pentru o lucrare de seminar la 
cursul „Managementul calităţii totale”, al domnului profesor Ioan Neacşu, am intrat în posesia 
traducerii din limba japoneză a cărţii „Gemba KAIZEN” scrisă de Masaaki Imai, în anul 1997. 
Parcurgând acest volum, am găsit sugestii interesante, care ar putea fi adopdate de orice organizaţie, 
inclusiv de cele educaţionale. 
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În limba japoneză, Kaizen este o expresie din două cuvinte: kai -care înseamnă ,,schimbare” 
şi zen- care înseamnă „echilibru” sau „armonie”, semnificaţia fiind aceea de „îmbunătăţire 
continuă”. Expresia provine din budism, unde înseamnă „reînnoieşte inima şi fă-o tot mai bună”. 
În artele marţiale, prin kaizen se înţelege „a înainta cu paşi mici şi repezi”.  

Cunoscut ca şi „Kaizen-Guru”, sau ca „Părintele îmbunătăţirii continue”, profesorul 
Masaaki Imai este cel mai important actor în răspândirea filosofiei Kaizen la nivel global. Cartea 
care defineşte filosofia şi practicile Kaizen este „Kaizen - cheia succesului competitiv al Japoniei” 
şi a fost publicată la Editura McGraw-Hill în anul 1986, fiind tradusă în 20 de limbi şi publicată în 
peste 30 de ţări. Cartea, un best-seller mondial, a introdus conceptul Kaizen în lexiconul 
corporatiilor şi a avut drept impact adoptarea de către un număr foarte mare de companii şi de către 
un număr foarte mare de manageri a tehnicilor şi principiilor Kaizen. A fost prima carte care a 
introdus „Filosofia Lean” în lume, cu patru ani înainte de volumul „The machine that Changed the 
World” („Maşina care a schimbat lumea”), dezvăluind în acelaşi timp secretele din spatele 
succeselor companiilor japoneze. 

De ce am opta pentru modelul Kaizen într-o organizaţie şcolară?  
Pentru că sintetizează principiile şi metodele celorlalte modele. 
Pentru că se bazează pe un management performant şi pe implicarea efectivă a tuturor 

membrilor în dezvoltarea organizaţiei. Este mult mai uşor de motivat persoane care au intrat în 
sistem datorită vocaţiei de profesor, deoarece acestea sunt deja motivate intrinsec, sunt pasionate de 
munca lor... 

Pentru că profesorii sunt, în general, deschişi la nou. Schimbarea este pilotată prin procesul de 
instruire şi se bazează, pe de o parte, pe specializarea pe tehnicile şi instrumentele noi, specifice 
abordării Kaizen şi, pe de altă parte, are loc şi o schimbare în plan personal, în consens cu cerinţele 
organizaţiei.  

Modelul Kaizen înseamnă îmbunătăţire continuă, cu paşi mici, nu restructurarea din temelii a 
organizaţiei. Spiritul Kaizen, în jurul căruia expertul japonez Masaaki Imai a construit o întreagă 
filosofie se business, este cel potrivit căruia „Orice lucru ai face, l-ai putea face şi mai bine”. 

Pentru că modelul porneşte de la sloganul „Menţine şi îmbunătăţeşte” , nu „Dărâmă şi 
construieşte”. 

Acest model poate fi integrat cu uşurinţă altor sisteme de management existente. El trece de la 
analiza rezultatelor specifică altor modele *ISO, la analiza şi îmbunătăţirea procesului care a 
condus la acele rezultate.  

Kaizen aduce schimbări semnificative în privinţa culturii de organizaţie, de exemplu faptul că 
lucrul în echipă este esenţial. Se trece de la noţiunea teoretică de „echipă” la echipa reală, - 
elementul de bază în organizaţie – schimbându-se astfel mentalităţi şi aducând împreună mari 
resurse.  

Pentru că este un sistem logic, orientat către oameni. 
Porneşte de la identificarea problemelor – „ele sunt o mină de aur pentru îmbunătăţirea 

activităţii”, susţine profesorul Imai. 
Pentru că nu presupune costuri sau resurse mari. Acest model nu necesită tehnologii 

sofisticate, nici proceduri complexe, nici echipamente scumpe. Se poate face diferenţa între 
resursele alocate în cazul sistemelor de management tradiţional şi cele necesare sistemului de 
management Kaizen. Dacă, în primul caz, organizaţiile nu prea mai găsesc resurse, în sistemul 
orientat pe îmbunătăţire continuă, resursele sunt oamenii. Investiţia se face în oameni şi în 
dezvoltarea lor. Managementul se află la dispoziţia organizaţiei şi nu invers.  

Şi, în sfârşit, până şi criza financiară actuală poate fi acceptată mai uşor dacă este privită de 
întreaga organizaţie ca pe o oportunitate de a-şi îmbunătăţi performanţa internă şi a-şi optimiza 
costurile organizaţiei.  
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Limitele posibile 
1. Rezultatele implementării acestui model vin numai dacă organizaţia este pregătită pentru 

schimbarea totală a mentalităţii. De aceea este nevoie ca managerul să definească programul 
strategic al organizaţiei, astfel încât să fie clar pentru toţi că se pregătesc pentru un drum mai lung, 
care le va aduce un succes de durată.  

2. Schimbarea de la stilul de management „Comandă şi controlează” la abordarea Kaizen, cu 
implicarea şi împuternicirea angajaţilor, se poate lovi de rezistenţa la schimbare în rândul unora din 
membrii organizaţiei, deoarece, în general, românii ştiu să ocolească cauzele, ascunzând sau 
eliminând efectele. 

În concepţia Kaizen, o infinitate de eforturi mici creează premisele ca în fiecare zi activitatea 
să se desfăşoare puţin mai bine decât în ziua precedentă. Filosofia Kaizen presupune faptul că 
modul nostru de viaţă (profesională, socială, sau familială) — ar trebui să se concentreze eforturi 
constante de îmbunăţăţire. Acest concept este atât de natural şi de evident pentru mulţi japonezi, 
încât nici nu realizează că deja îl au. 

Voi prezenta pe scurt câteva trei dintre metodele ale acestui model care se pot utiliza în 
organizaţiile şcolare. 

Cinci DE CE? – „5 Why?” este o metodă inventată de Toyota Company pentru descoperirea 
originii cauzelor şi problemelor care apar. De fapt, înainte de a descoperi aceste cauze trebuie să te 
întrebi de cinci ori „De ce?”. Această tehnică simplă dar eficace se reduce la o atitudine de 
examinare riguroasă, nu de acceptare a primei cauze găsite.  

„Cinci S” se referă la cinci cuvinte japoneze care încep cu S şi care acoperă aspecte 
fundamentale pentru calitatea serviciului educaţional. 

SEIRI – Izolaţi şi eliminaţi tot ce este inutil. Inutil este tot ce nu aduce valoare adăugată dorită 
de beneficiarii serviciului educaţional; 

SEITON – Tot ce este necesar pentru a lucra bine, ce este disponibil în momentul potrivit şi în 
bune condiţii; 

SEISO – Sălile de clasă şi mijloacele didactice sunt menţinute în stare de perfectă curăţenie; 
SEIKETSU – Atmosferă plăcută la locul de muncă; 
SHISUKE – Disciplină individuală şi colectivă (respectarea strictă a procedurilor operaţionale 

stabilite); 
TEIAN sau „Sistemul de sugestii” poate fi considerată ca fiind cea mai simplă tehnică 

utilizată în cadrul strategiei îmbunătăţirii continue.  
Sistemul de sugestii presupune colectarea sugestiilor de îmbunătăţire făcute de angajaţii 

organizaţiei şcolare, de la manager la portar. Pentru ca metoda să fie eficientă, oamenii trebuie 
încurajaţi să formuleze sugestii, trebuie să fie instruiţi corespunzător, iar sugestiile să fie analizate. 
Se poate vorbi de un brainstorming de sugestii. În Japonia numărul mediu al sugestiilor pe lucrător 
depăşeşte 20, ajungându-se la nivelul unei firme mari de ordinul milioanelor de sugestii.  

„Numai atunci când vom vedea întregul şi vom avea înţelegerea întregului tablou al 
schimbărilor, care să cuprindă calendarul, actorii implicaţi, atitudinile lor, credinţele şi aştep-
tările, hotărârile ce trebuie luate şi felul în care vom hotărî, când, după ce ne vom fi întrebat pe noi 
înşine şi unii pe alţii care este informaţia pe care trebuie s-o avem pentru a înţelege şi pentru a 
schimba ce trebuie schimbat, când vom putea să ne îmbunătăţim în mod constant, fiecare, viaţa lui, 
casa lui, viaţa socială şi locul în care munceşte fiecare, vom putea să spunem că suntem pe calea 
cea bună într-o construcţie socială şi personală de folos, aceea a educaţiei”. (Masaaki Imai, 1997) 
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Într-o societate ca cea de astăzi, cu mutaţii profunde, de dizolvare continuă a normelor 
sociale, de răsturnare a valorilor, românii au capătat sentimentul că succesul în orice domeniu este 
asigurat de lipsa de valori, de principii şi de corectitudine. De aceea este cu atât mai necesar să se 
implementeze un model care să restaureze încrederea în valoare şi valorizare. Pentru că modelul 
KAIZEN valorizează pe fiecare membru al unei organizaţii, motivându-l pentru a întreţine, a 
adăuga şi a crea valoare. Numai astfel ne vom apropia de valorile europene, cu care dorim să ne 
armonizăm. 
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METODE MODERNE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE  
ÎN LECŢIA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
 

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

 
 
În activitatea desfăşurată la clasă, fiecare cadru didactic are ca obiectiv principal satisfacerea 

nevoii de cunoaştere a elevilor, prin utilizarea diferitelor metode şi tehnici interactive de predare-
învăţare, aflate în concordanţă cu orizontul de aşteptare al acestora. 

Metodele şi tehnicile interactive de predare-învăţare sunt centrate pe elev şi pe activitatea 
didactică, pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formarea de aptitudini şi deprinderi, încurajează 
participarea activă a copiilor, iniţiativa şi creativitatea. Astfel, elevii îşi dovedesc responsabilitatea, 
devenind căutători activi de cunoaştere, îşi exprimă puncte de vedere proprii, realizează un schimb 
de idei cu cei din jur, pun întrebări pentru a înţelege, cooperează pentru a rezolva sarcinile de lucru. 
Învăţarea are loc prin formarea de competenţe şi deprinderi practice, se realizează prin cooperare 
(parteneriatul profesor-elev). 

Voi prezenta, în continuare, câteva metode moderne de lucru, pe care le-am folosit la clasă, în 
lecţiile de limbă şi literatură română şi care au dat rezultate pozitive în activitatea de predare-
învăţare. 

EXPLOZIA STELARĂ este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a 
elevilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi noi 
descoperiri. Obiectivul metodei vizează formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între 
ideile descoperite de elevi în grup, prin interacţiune şi individual, pentru rezolvarea unei probleme. 

Elevii, aşezaţi în cerc, propun problema de rezolvat: opera epică (textul suport este romanul 
„Baltagul”, de M. Sadoveanu). Se desenează o stea mare şi se scrie ideea centrală; pe 5 steluţe se 
scrie câte o întrebare de tipul: CE, CINE, UNDE, DE CE, CÂND, iar 5 elevi din clasă extrag câte o 
întrebare. Fiecare copil dintre cei 5 îşi alege 3-4 colegi, organizându-se în cinci grupuri. Grupurile 
cooperează în elaborarea întrebărilor: (Ce se întâmplă în roman? Cine participă la acţiune? Unde se 
petrec întâmplările? De ce porneşte eroina în căutarea soţului? Când se petrece acţiunea?). 

La expirarea timpului, elevii revin în cerc, în jurul steluţei mari şi prezintă întrebările 
elaborate, fie individual, fie printr-un reprezentant al grupului. Membrii celorlalte grupuri răspund 
la întrebări sau formulează alte întrebări la cele adresate. Se apreciază efortul elevilor de a formula 
întrebările corect, precum şi modul în care aceştia cooperează şi interacţionează. 

TEHNICA LOTUS este o modalitate interactivă de lucru în grup, care oferă posibilitatea 
stabilirii de relaţii între noţiuni, pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme. 
Obiectivele sunt stimularea inteligenţei şi a potenţialului creativ în activităţi individuale şi în grup. 

Etapele sunt: construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru, plasarea temei principale în 
mijlocul schemei grafice, grupul de elevi se gândeşte la conţinuturile/ideile/cunoştinţele legate de 
tema principală, abordarea celor opt teme pentru cadranele libere, stabilirea în grupuri mici de noi 
legături/relaţii/conexiuni pentru aceste opt teme şi trecerea lor în diagramă, prezentarea rezultatelor 
muncii în grup, analiza produselor, aprecierea în mod evaluativ, sublinierea ideilor noi. 

Această metodă de lucru poate fi aplicată cu succes pe romanul „Mara” de I. Slavici. Din 
tema principală, viaţa social-economică din Ardeal de la sfârşitul secolului XIX, derivă celelalte opt 
teme: condiţia femeii în societate, viaţa familială, relaţii interetnice, relaţii religioase, ierarhia 
socială în funcţie de avere, evoluţia personajelor, raportul mamă-copil, monografia socială. 

METODA R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica 
(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor 
Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe 
de lecţie, profesorul împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării – 
învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul. Elevii sunt 
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aşezaţi în cerc şi cel care aruncă mingea adresează o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. 
Acesta răspunde la întrebare şi apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. 
Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus 
întrebarea. În cazul în care interogatorul este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria 
întrebare, este scos din joc în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea conduce treptat 
la ramânerea în grup a celor mai bine pregatiţi. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei (ex: după însuşirea noilor cunoştinţe 
referitoare la cazurile substantivului), sau la începutul activităţii, când se verifică lecţia anterioară, 
înaintea începerii noului demers didactic (reactualizarea formelor pronominale învăţate anterior). 
Scopul este descoperirea de către profesorul ce asistă la joc a eventualelor lacune în cunoştinţele 
elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. 

METODA FRISCO este o metodă de rezolvare a unei probleme de către participanţi, pe 
baza interpretării unui rol specific. Obiectivul este identificarea unor probleme complexe şi 
rezolvarea lor prin strategii eficiente şi accesibile nivelului de înţelegere al elevilor. 

Etapele sunt: identificarea şi extragerea problemei, repartizarea rolurilor (C-Conservator, E-
Exuberant, P-Pesimist, O-Optimist), dezbaterea problemei, sistematizarea ideilor şi a concluziilor 
asupra soluţiei găsite. 

Metoda se poate aplica în lecţia de caracterizare a unui personaj, care este văzut din unghiuri 
diferite (ex: personajul Goe din opera omonimă de I.L.Caragiale).   

Metodele şi tehnicile interactive stimulează implicarea elevilor în activitatea de învăţare, le 
dezvoltă gândirea critică şi capacitatea de adaptare la cerinţele vieţii, îi antrenează în activităţi de 
investigare şi cercetare directă a fenomenelor. Antrenarea permanentă la un efort intelectual susţinut 
reprezintă modalitatea cea mai eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi 
active. 
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MANAGERUL EMOŢIONAL 

 

Profesor Iuliana Galeş 
Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara 

 
 

De la apariţia, în 1995, a primei cărţi a lui Daniel Goleman despre inteligenţa emoţională în 
organizaţii, aceasta a devenit subiectul favorit al corporaţiilor americane. Discuţia despre inteligenţa 
emoţională, respectiv managerul emoţional s-a născut din nevoia organizaţiilor de a deveni mai 
productive şi mai orientate spre clienţi şi ca urmare a observaţiilor făcute de psihologi în legătură cu 
randamentul şi performanţele angajaţilor. 

Psihologi precum David Wechler au definit inteligenţa drept „capacitatea globală a 
individului de a acţiona oportun, de a gândi raţional şi a comunica efectiv cu mediul”. Acesta a 
observat că aptitudinile cognitive nu sunt o garanţie a succesului, că există factori non-intelectuali 
care determină un comportament inteligent. Încă din 1940 studii asupra leadership-ului făcute în 
Ohio au arătat că lifderii adevăraţi posedă „încredere tacită, respect şi o oarecare căldură şi legătură 
cu membrii grupului” („mutual trust, respect, and a certain warmth and rapport. with members of 
their group will be more effective” - Fleishman & Harris, 1962). De asemenea, liderii eficienţi 
aveau abilităţi precum: implicare socială, competenţe emoţionale, comunicare, empatie, iniţiativă, 
abilităţi interpersonale. În 1990 Salovey şi Mayer descriau inteligenţa emoţională ca „o formă de 
inteligenţă socială care implică abilitatea de a monitoriza atât simţirile proprii, cât şi pe ale 
celorlalţi, de a ale analiza şi de a folosi aceste informaţii în orientarea gândurilor şi acţiunilor. Alte 
studii au arătat că perioadele de realizări deosebite ale firmelor au fost acelea în care a existat o 
mare empatie între membrii organizaţiei. Cercetările şi observaţiile legate de inteligenţa emoţională, 
respectiv competenţele emoţionale nu sunt noi. Ele devin însă mai actuale ca orricât având în vedere 
provocările lumii contemporane, respectiv în domenii precum educaţia în care materia primă este 
formată din oameni.  

De ce avem nevoie astăzi mai ales de acest tip de inteligenţă? Informaţia este într-o continuă 
înnoire, respectiv creştere. Tot ce s-a descoperit şi se va descoperi nu mai este opera unui singur 
om, acel geniu romantic, dedicat întreaga viaţă unei cauze intelectuale, ci este opera unei echipe 
interdisciplinare. Încă din secolul precedent lume se orientează după principiile eficienţei, vitezei, 
pragmatismului, adaptării rapide în societate a tuturor descoperirilor. „Timpul nu mai are răbdare cu 
oamenii”, astfel încât organizaţiile trebuie să se adapteze noilor cerinţe. Astăzi, mai mult ca oricând, 
nu mai este important cât ştii, ci cum poţi folosi ceea ce ştii, abilităţile care te ajută să descoperi 
rapid instrumentele utile pentru atingerea obiectivelor. 

Un lider modern trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte generale: libertatea gândirii, 
libertatea personală, accesul facil la informaţie, o piaţă a muncii dinamică, oportunităţi mai 
numeroase, diminuarea constrângerilor „tradiţiei”, transformările mai rapide din societate. Angajaţii 
de astăzi sunt mai puţin legaţi de un loc de muncă datorită unor obligaţii morale sau familiale, au 
acces la informaţii care le permit să-şi apere drepturile, să se orienteze în funcţie de nevoile proprii. 
Pe de altă parte, orice lider trebuie să ţină seama şi de particularităţile instituţiei în fruntea căreia a 
ajuns. Există o cultură organizaţională, nişte cutume, nişte obiceiuri, unele puţin dezirabile, care fac 
un colectiv să acţioneze chiar în defavoarea lui. Nu există lideri providenţiali, există doar lideri care 
au reuşit să-şi cunoască oamenii, să le canalizeze energia spre atingerea unor obiective comune. De 
aceea managerul emoţional trebuie să fie un „cameleon”. Să vorbească pe limba fiecărui angajat, să 
simtă fiecare că îi pasă, şi în acelaşi timp să nu uite obiectivul principal al organizaţiei, să nu se lase 
atras în activităţile şi discuţiile mărunte care deturnează, să nu consume timp şi energie în direcţii 
lipsite de importanţă.  
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Ce trebuie să ştie un manager emoţional? Ca manager trebuie să ştie obiectivele pe care le are, 
strategiile pe care le poate folosi, resursele pe care se poate baza, să se adapteze elementelor noi 
care apar pe parcurs. Partea emoţională îi cere să aibă grijă de oameni. O poveste-anecdotă dintr-o 
instituţie de învăţământ superior din SUA spune că noul manager îşi petrecea mult timp în afara 
instituţiei atrăgând sponsori, relaţionând cu diverşi oameni şi instituţii care au început să colaboreze 
cu facultatea respectivă. Colectivul de cadre didactice era însă nemulţumit de absenţa şefului de la 
programul zilnic. Obligat de cutuma locală, s-a adaptat dorinţei colectivului şi a respectat 
„programul”. După ceva timp i s-a cerut să-şi reia activitatea iniţială, să-şi folosească relaţiile 
exterioare pentru că acestea aduceau plusul de care avea nevoie organizaţia. Astfel, managerul 
emoţional este cel care îşi vede propria instituţie deschisă colaborărilor, influenţată şi influenţându-i 
pe alţii. 

De asemenea, şcoala este una dintre instituţiile definită prin factorul uman. Există atât 
grupurile mari, elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală, cât şi subgrupurile care se formează în 
interiorul, respectiv exteriorul instituţiei. Managerul emoţional trebuie să ştie să asculte toate 
grupurile, să analizeze discursul acestora, să se sprijine pe ele in atingerea obiectivelor comune, să 
medieze între aceste subgrupuri. Pentru a face faţă intereselor solicitărilor şi intereselor deseori 
divergente ale diferitelor grupuri, managerul emoţional trebuie să ştie să „vadă” dincolo de 
aparenţă, dincolo de mesajele oportuniste şi de convenienţă. Şi nu în ultimul rând, i se cere unui 
manager emoţional gestionarea propriilor emoţii, utilizarea lor în sens constructiv. 

În concluzie, cultura organizaţională de astăzi se bazează pe un lidership dinamic, orientat pe 
resursa umană, ceea ce presupune punerea în valoare a componentei emoţionale. Comunicare, 
empatie, dinamism, dar şi control şi autocontrol sunt ingredientele unui manager modern. 
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CREANGĂ ȘI EMINESCU LA JUNIMEA 
 
 

Profesor Raluca Ungureanu 
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Junimea este o grupare culturală, ce a luat naștere la Iași, la inițiativa tinerilor intelectuali, 

avându-l ca mentor pe Titu Maiorescu, care își propune să promoveze principalele opere ale 
scriitorilor de valoare ai epocii. Din  anul 1863, Creangă începe a trăi, alături de alți autori 
consacrați, o viață de cenaclu literar, unică în felul ei, „într-o vreme când cenaclul Junimii abia se 
constituia și el”. (G. Munteanu) 

Paralel cu cenaclul Junimea, dar independent de el, din 1863, când la vârsta de 24 de ani, 
începuse munca la manualul şcolar și până în 1875 când, trecut de 36 de ani, debutează în revista 
junimistă „Convorbiri literare” cu povestea „Soacra cu trei nurori”, Ion Creangă a desfăşurat o au-
tentică ucenicie literară, „ce-şi ignora multă vreme calitatea, finalităţile, proporţiile”. (G. Munteanu) 

La 1 iulie 1875, M. Eminescu a fost numit de T. Maiorescu revizor şcolar pentru judeţele Iaşi 
și Vaslui. În această funcţie, el organizează consfătuirile cadrelor didactice, unde îl cunoaşte pe Ion 
Creangă. Persoana institutorului l-a impresionat atât de puternic, încât poetul i-a atribuit numele 
personajului ce-l preocupa atunci în schița „La curtea cuconului Vasile Creangă.” În asemenea 
împrejurări, a debutat cea mai adâncă prietenie din literatura romană. Până în vara anului 1875, 
Creangă a fost un solitar; prietenia cu Eminescu reprezintă un moment de maximă strălucire, într-o 
lume ce-i adusese, cu excepţia satisfacţiilor muncii intelectuale, numai amărăciuni. Eminescu a fost 
cucerit de neaşteptata asociere a cuvintelor, de spontaneitatea zicerilor și de inepuizabila rezervă 
paremiologică a genialului humuleștean, de ambiguitatea frazelor, de exuberanța și de extraordinara 
jovialitate a revărsării sale verbale: „în debitul nestăvilit al lui Creangă, poetul citea ca într-o carte 
toate resorturile trăirilor lui sufleteşti”. 

Această puternică legătură afectivă ce se stabileşte între cei doi, a fost fidel surprinsă de 
George Panu: „…nimenea nu mai văzu pe Eminescu fără Creangă și pe Creangă fără Eminescu; 
amândoi veneau la Junimea, amândoi ieşeau de la Junimea”. 

Când s-a întâlnit cu Eminescu, Creangă avea 36 de ani. Întâlnirea dintre cei doi a creat 
legenda, al cărui punct de plecare se află într-o relatare a lui George Panu, memorialistul Junimii, 
conform căreia poetul l-a încurajat pe Creangă să scrie. Eminescu i-ar fi elogiat pe Slavici și pe 
Miron Pompiliu pentru poveştile publicate în „Convorbiri literare”. Creangă ar fi spus atunci: „Și eu 
ştiu povești și pot să te asigur că le pot scrie într-o limbă moldovenească întocmai aşa cum o 
vorbesc țăranii din judeţul Neamţ, din satul meu, Humulești.” Astfel, Eminescu îl îndeamnă să scrie 
și Creangă își aşterne pe hârtie prima sa poveste, „Soacra cu trei nurori”. Creangă publică apoi, între 
anii 1875-1876, în revista „Convorbiri literare”, alte povești: „Capra cu trei iezi”, „Punguţa cu doi 
bani”, „Dănilă Prepeleac”, „Povestea porcului”. Apoi, publică „Moş Nichifor Coţcariul”, „Povestea 
lui Stan Pățitul”, „Povestea lui Harap-Alb” și „Ivan Turbincă”, în decursul unei jumătăți de an, ceea 
ce susține ideea că  au fost elaborate succesiv. 

Eminescu l-a invitat pe Creangă să-și citească poveştile la Junimea, singurul salon literar unde 
putea să-și afirme individualitatea. Seara în care Creangă a citit „Soacra cu trei nurori” a rămas în 
memoria junimiştilor ca un eveniment de excepţie: „a fost un adevărat entuziasm la citirea acelei 
povești”, va scrie George Panu. Iacob Negruzzi sintetizează opinia tuturor și adaugă: „era o 
adevărată serbare pentru noi”. 

Creangă intrase printre junimişti, aşa cum se ivise și Eminescu și cum își va face apariţia, mai 
târziu, Caragiale. Lui Iacob Negruzzi, Creangă i s-a părut „o fericită achiziţie pentru societatea 
noastră”. În Ion Creangă, George Panu a văzut „un adevărat culegător de povești”. Nimeni dintre 
contemporanii săi, cu excepţia poetului naţional, nu a bănuit ca personalitatea lui Creangă se va 
aşeza alături de acelea ale lui Maiorescu, Eminescu, Caragiale, Slavici, că toţi cinci reprezintă 
suprema dezvoltare a spiritualităţii autohtone din a doua jumătate a sec. al XIX-lea.  
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Şedinţele Junimii se desfăşurau săptămânal în casele lui Iacob Negruzzi și se deschideau, de 
obicei, prin prezentarea manuscriselor citite fie de autori, fie de Eminescu. Ion Creangă își expunea 
singur textele, deoarece lectura lui era expresivă și nuanţată, reuşind să-și interpreteze irezistibil 
toate personajele: „cum începea să citească, toţi eram captivaţi de farmecul povestirilor sale”, își 
amintea Iacob Negruzzi. Vladimir Streinu afirma: „Creangă vorbeşte colorat, debitează snoave, 
pilde, povesteşte năzdrăvănii și le punctează țărănește cu un umor plin de voioşie”. 

La Junimea, Creangă se afla pe scenă, în fața unui public, cu sentimentul că participă la o 
șezătoare. În Humulesti, claca, șezătoarea constituiau o permanentă invitaţie la o delectare 
spirituală. Spectacolul junimist, prin spiritul său democratic, prin critica în public și prin convenţia 
scenică a oratoriei, i s-a părut lui Creangă asemănător spaţiului sărbătoresc humuleștean. G. 
Călinescu a observat că Ion Creangă scrie „ca un om care stă pe laviţă, pe prispă și povesteşte 
altora, fiind el însuşi erou subiectiv în naraţiunea obiectivă”. Zoe Dumitrescu – Bușulenga remarcă 
existența unui auditoriu mereu prezent în imaginaţia scriitorului, „un public cunoscut care are 
aceleaşi cunoştinţe de înţelepciune populară ca și povestitorul”. 

Junimea i-a acordat lui Creangă, fără ezitare dar cu pripită uşurinţă, titulatura de „scriitor 
popular”, fără a bănui o clipă adevărata lui identitate artistică. 
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DISCIPLINAREA POZITIVĂ A COPIILOR 
 

Profesor Mihaela Sociu  
 

 
Motto: 

Florii i se cere parfum şi omului politeţe! 
 

Disciplina se referă în genere la acceptarea anumitor scopuri şi a normelor de conduită 
necesare pentru realizarea lor. În şcoală se au în vedere mai ales metodele prin care cadrul didactic 
exercită controlul asupra clasei, respectiv acţiunile întreprinse de el pentru a curma sau a preveni 
abaterile elevilor de la normele de conduită şcolare. Privită ca atare, disciplina şcolară apare din 
capul locului ca fiind de importanţă majoră pentru buna desfăşurare a activităţii de instruire şi 
atingerea obiectivelor scontate. 

Educatia si disciplina reprezinta un domeniu foarte dificil de tratat, atat pentru profesori cat 
si  pentru parinti, cu atat mai mult in perioada adolescentei, cand tinerii sunt tot mai capriciosi. In 
perioada copilariei tot ce aveau de facut parintii era sa stopeze comportamentul neadecvat si sa 
redirectioneze atentia copilului. Spre deosebire de copii insa, adolescentii au capacitatea de a vedea 
lucrurile din perspectiva altor persoane si de a prevedea modalitatea in care actiunile lor ii vor 
afecta pe altii, fapt ce constituie un avantaj pentru parinti. Este important sa retinem faptul ca 
disciplinarea nu inseamna aplicarea pedepselor pentru un anumit comportament nedorit, ci 
reprezinta masurile luate pentru a dirija comportamentul si a-l invata pe tanar cum sa-si 
imbunatateasca atitudinea.  

Educatia si disciplinarea adolescentului trebuie sa obtina un echilibru intre severitate si 
blandete. Inclinarea balantei spre o extrema sau alta duce la lipsa responsabilitatii din partea 
adolescentului, fie la o ,,lupta intre vointele" copilului si parintelui. Intr-un stil educational 
echilibrat, profesorii si adolescentii iau parte in mod egal la luarea hotararilor. In aceasta perioada 
parintii trebuie sa renunte la rolul de protector al copilului si sa lase tanarului libertatea de a 
experimenta, asigurandu-i in acelasi timp tot sprijinul in caz de nevoie. 

 
Comportamentul copilului 
Comportamentul poate fi definit ca „tot ceea ce facem”, incluzând atât aspecte pozitive, cât şi 

pe cele neutre sau negative (inadecvate). Aprecierea de către profesor a unui comportament ca fiind 
acceptabil sau inacceptabil poate fi uneori subiectivă. Pentru a vedea daca un comportament este 
problematic e important să ştim care sunt nevoile care stau în general la baza comportamentului 
copilului. 

Care sunt nevoile care motivează comportamentul copilului ? 
Comportamentul copilului este motivat întotdeauna de o nevoie. Pot fi nevoi esenţiale, legate 

de supravieţuire (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, temperatură adecvată în casă, igienă, etc.); altele ţin 
de adaptarea la mediul social în care trăieşte copilul (educaţie, şcolarizare), de sănătatea fizică şi 
psihică (control medical, vaccinuri, îngrijire medicală în caz de îmbolnăvire, sport, alimentaţie 
sănătoasă, precum şi alternanţa dintre muncă, învăţare şi relaxare, preluarea unor responsabilităţi 
adecvate vârstei, etc.) iar altele sunt nevoi emoţionale. Dintre acestea amintim nevoia de: dragoste. 

Copilul are nevoie să fie înţeles. El trebuie să fie ascultat, nu trebuie să fie întrerupt atunci 
când vorbeşte şi trebuie încercat  să se observe lucrurile şi din perspectiva lui. De asemenea, trebuie 
cântărit dacă ceea ce aşteptăm de la el este mai mult dorinţa noastră sau este ceea ce într-adevăr e 
mai bine pentru copil. În unele situaţii s-ar putea să descoperim că şi copilul are dreptate din 
perspectiva lui. Există reguli care trebuie respectate, dar există şi libertate, care îi conferă copilului 
unicitate şi contribuie la formarea unei imagini de sine pozitive, sănătoase. Acceptare. Chiar şi 
atunci când comportamentul copiilor este greu de tolerat, ei trebuie să se simtă acceptaţi ca persoane. 
Trebuie respectat copilul şi datorită comportamentului său inadecvat. 
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Într-adevăr, pentru a se putea concentra la lecţie sau pentru a participa activ la dobândirea 
cunoştinţelor, elevii au nevoie de o oarecare linişte. Dacă ei nu sunt atenţi la activităţile de învăţare 
şi nu acţionează rezonabil, nu-şi vor însuşi subiectul sau tema predată. De aceea apare oarecum 
firească ideea ca şi profesorul (acestuia revenindu-i în mare măsură şi responsabilitatea asigurării în 
clasă a climatului propice învăţării) să insiste asupra ordinii şi comportării disciplinate a elevilor. 
Dar dacă profesorul consumă mult bine timp cu problemele de disciplină, aşa cum se întâmplă 
uneori, atunci nici el şi nici elevii nu vor realiza ceea ce şi-au propus. Pe de altă parte, solicitarea 
frecventă a ordinii şi liniştii, ea însăşi sursă de dezorganizare a atenţiei, poate duce în cele din urmă 
la apariţia unei inhibiţii excesive la elevi, a „surdităţii psihice” a acestora. În sfârşit, nu poate fi 
exclusă nici eventualitatea „coalizării” lor în scopul producerii unor „şicane” celui pe care, în sinea 
lor, îl consideră un fel de opresor. 

Stabilirea şi menţinerea disciplinei în clasă este, desigur, o problemă dificilă, dar şi mai dificil 
este încă să-i arăţi cuiva cum trebuie să procedeze în acest sens. Dificultatea este dată, în primul 
rând, de faptul că strategiile şi tehnicile care s-au dovedit eficiente într-o situaţie se vădesc mai 
puţin eficiente în alta. În al doilea rând, elevii aceleiaşi clase se comportă uneori în mod cu totul 
diferit la lecţiile altor profesori (profesori de religie şi de limbi moderne) şi, uneori chiar la lecţiile 
aceluiaşi învăţător: cuviincioşi şi disciplinaţi într-un caz, necuviincioşi şi indisciplinaţi în altul.     

Dincolo de inconsecvenţa conduitei elevilor, explicabilă parţial şi prin particularităţile psihice 
specifice vârstei (vârsta aduce şi o oarecare stabilitate în comportament), faptele semnalate 
demonstrează că disciplina este rezultanta interacţiunii mai multor factori, cota de contribuţie a 
fiecăruia dintre aceştia fiind greu de stabilit. Pot afirma că disciplina este în mare măsură funcţia 
unei bune instruiri şi deci nu poate fi privită separat de metodele de instruire şi cele de stimulare a 
motivaţiei învăţării folosite de învăţător. 

Evident, elevilor trebuie să li se acorde o oarecare libertate de mişcare sau acţiune, în afara 
acestora activitatea însăşi neputând fi concepută. Libertatea acordată trebuie să fie însă limitată la 
activităţile compatibile cu scopul şi obiectivele lecţiei sau a unităţii instrucţionale date. 
Oricine recunoaşte cu uşurinţă disciplina rezultată în urma conducerii autoritare şi, respectiv, 
permise a clasei de elevi. Accent se pune pe disciplina rezultată ca urmare a stilului de conducere 
democratică a clasei şi care este, se înţelege, de tip democratic. 

Precum se ştie, disciplina de tip democratic, caracterizează, la modul general, şcoala 
contemporană, şi are drept trăsături principale raţiunea, umanismul şi libera acceptare din partea 
elevilor. Aşa cum arată şi unii autori, ea „oferă explicaţii, permite discuţia şi invită participarea 
copiilor în sensul stabilirii şi întăririi unor norme, ori de câte ori ei sunt în stare s-o facă. Mai presus 
de toate, aceasta implică respectul pentru demnitatea individului, face apel esenţial la autocontrol, 
repudiază formele de pedepsire nemiloasă, abuzivă şi revendicativă, ca şi uzul sarcasmului, al 
ridiculizării şi intimidării”. În fapt, avem de-a face cu un alt mod de abordare a problemei cu o 
concepţie esenţial diferită asupra disciplinei elevilor şi a modalităţilor de asigurare şi menţinere a 
acesteia. 

Aşa cum am anticipat, disciplina de acest tip apare pe fondul relaţiilor democratice dintre 
învăţător/profesor şi elevi, raporturi întemeiate pe respect, stimă şi preţuire reciprocă. Dacă 
respectul învăţătorului pentru personalitatea elevului izvorăşte din înalte comandamente morale şi 
etice, iar tratamentul aplicat se sprijină pe înţelegerea corectă, teoretică şi practică, a 
particularităţilor psihice de vârstă şi individuale, cel al elevilor are ca suport competenţa 
educaţională a învăţătorului, calităţile profesionale şi umane ale acestuia. Sub o primă formă, 
competenţa învăţătorului/profesorului se manifestă prin aceea că, stăpânind pe deplin materia de 
predat, acordă atenţia cuvenită distribuirii şi urmăririi îndeplinirii de către elevi a sarcinilor de 
învăţare. Cu alte cuvinte, el vădeşte o atenţie distributivă faţă de conţinut şi o atenţie faţă de forma 
pedagogică a lecţiei şi observaţiile asupra elevilor. În acest context, atenţia sa apare ca solicitudine 
şi înţelegere a stării psihice a elevilor.  

 
 
 



171

Misiunea învăţătorului/profesorului, în activităţile pe care le organizează cu elevii clasei de 
care răspunde, este de a urmări îndeplinirea unor sarcini cum ar fi: 

* formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare bazate pe respect şi politeţe în şcoală, 
în familie şi în societate; a deprinderii de a avea o ţinută corectă, curată, ordonată, estetică; 
exprimare civilizată în ceea ce priveşte limbajul, gesturile şi atitudinea faţă de colegi, faţă de 
cadrele didactice, faţă de părinţi, în societate; de comportare civilizată pe stradă, în locuri şi 
instituţii publice, în folosirea mijloacelor de transport în comun, a serviciilor publice, formarea unor 
deprinderi de comportare respectuoasă şi manierată între fete şi băieţi; 

O alta directie educationala care poate fi eficienta in perioada adolescentei este disciplinarea 
activa - in loc sa ii fie aplicata o pedeapsa, adolescentului i se cere sa se implice activ in 
disciplinare; in loc sa astepte decurgerea consecintelor, tanarul trebuie sa remedieze in mod activ 
greseala. Un exemplu ar fi utilizarea telefonului in timpul orelor la scoala. In loc sa i se interzica 
utilizarea telefonului timp de o luna, tanarului i se cere sa isi ceara scuze profesoarei, sau sa faca un 
referat despre lectia la care nu a fost atent. Important este ca "pedeapsa" sa aiba legatura cu 
greseala si sa fie pe masura capacitatilor copilului. Odata ce "pedeapsa" a fost dusa la bun sfarsit, 
adolescentul este absolvit de vina.  

Totuşi, ar fi superficial şi în contradicţie cu realitatea să credem că buna organizare a 
activităţii didactice şi stimularea motivaţiei învăţării sunt suficiente prin ele însele pentru obţinerea 
ordinii şi a liniştii dorite. În acest scop, competenţa strict profesională trebuie să se îmbine armonios 
cu cealaltă latură a competenţei educaţionale a învăţătorului, cu competenţa sa umană, expresie a 
unui grad ridicat de sociabilitate, competenţa umană a învăţătorului se manifestă în condiţiile date 
prin abilitatea sa de a stabili şi întreţine relaţii apropiate cu elevii, prin căldura, înţelegerea şi - mai 
presus de toate – spiritul de justiţie (acordarea de măsură egală tuturor elevilor) cu care rezolvă 
problemele clasei, în general, ale fiecărui elev separate. 

Masurile disciplinare eficiente sunt dificil de gasit, de vreme ce adolescentii sunt diferiti si nu 
reactioneaza in acelasi fel. Indiferent insa de directia aleasa, comunicarea dintre parinte si 
adolescent este esentiala, iar tanarul trebuie sa stie dinainte la ce sa se astepte si ce consecinte 
vor avea actiunile sale. Adolescentul trebuie sa inteleaga si sa accepte regulile si limitele impuse 
de catre parinti, iar daca are un comportament nepotrivit, trebuie sa i se spuna exact ce a gresit. 
Totodata nu trebuie sa uitam obiectivele educatiei si disciplinei:  

• Invatarea valorilor importante in viata – buna intelegere cu ceilalti, asumarea 
responsabilitatii, insusirea autocontrolului.  

• Tanarul trebuie sa aiba o imagine pozitiva despre sine. Adolescentul obtine acest 
deziderat raportandu-se la cei din jur si la atitudinea acestora fata de comportamentul sau. 

• Disciplinarea trebuie sa fie aplicata cu afectiune.  
• O buna comunicare intre parinti/profesori si adolescenti. 
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DE LA DIDACTICA ACȚIONALĂ LA CEA INVIZIBILĂ 
 

 
Profesor Elena-Roxana Gheorghe  

Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicoale” Mizil  
 

                          Motto: Internetul este ca un oraş… Este acolo un moşneag foarte isteţ.  
I se spune Google... E spirt – (George Pruteanu)          

 
 

Apariţia Internetului şi extinderea folosirii sale în societate nu a însemnat sfârşitul nici al 
lecturii, nici al scrierii, ci doar a făcut să apară modificari vizibile în mai toate domeniile de 
activitate umană. 

Aşa cum Internetul a trecut de la web1.0 la web 2.0, didactica limbilor moderne a evoluat de 
la o abordare comunicativă la una din perspectivă acţională. 

Web 2.0 este numit web participativ sau web social, deoarece ne permite să colaborăm, să 
construim împreună site-uri şi să interacţionăm. Didactica acţională concepe elevul ca pe un actor 
social. O adordare acţională a orei de limbi moderne se fondează pe faptul că orice acţiune este 
determinată în mare măsură de interacţiunile sociale. 

Pentru Cadru European Comun de referinţă, ora de limbă străină rămâne un loc de pregătire, o 
sală de repetiţie. Această didactică prevede să-l facă pe elev să interacţioneze (în general cu ceilalţi 
elevi), dar această acţiune se limitează la sarcini de lucru care sunt “ reflectări’ ale vieţii reale. 

Filosofii limbajului consideră că utilizarea unei limbi conţine şi un substrat relaţional. Aşadar, 
a comunica înseamnă a acţiona adecvat în cadrul relaţional care determină actele şi chiar intenţia de 
a comunica. 

În învatarea limbilor moderne, destinatarul este adesea simulat, iar interacţiunea între acesta şi 
elev rămâne fictivă, de ceea ce elevul este şi conştient de altfel.  În timpul orei de curs, documentul 
ce trebuie produs este,  adeseori, obiectivul final al demersului instructiv. O data realizat produsul 
final al activităţii, acesta va ajunge fie în portofoliul elevilor, fie va fi dat profesorului pentru 
evaluare. Viaţa produsului se opreşte aici, în timp ce în viaţa reală, produsul creat n-ar fi decât la 
mijlocul existenţei sale. De fiecare dată când profesorul le propune elevilor, de exemplu, să producă 
un text (scrisoare, rezumat, eseu, disertaţie, etc.) al cărui cititor final şi, deci, al cărui adevărat 
destinatar, va fi profesorul, elevul va acţiona în mod adecvat cu relaţia care îl leagă de profesor 
simulând (mai mult sau mai puţin bine) ceea ce profesorul i-a precizat în cerinţa sarcinii de lucru. 

Totuşi, dacă noi vrem să formăm elevi care să fie “actori” sociali pe deplin capabili să 
acţioneze în viaţa reală, este foarte important să punem în practică momente/ secvenţe  didactice  
care să le propună elevilor sarcini de lucru ancorate în viaţa reală spre a le furniza ocazia de a 
comunica cu alte persoane stabilind astfel  relaţii interpersonale variate şi reale care le  depăşesc pe 
cele specifice grupului/clasei. De aceea, web 2.0, prin natura sa, pare să fie un spaţiu privilegiat care 
permite astfel de interacţiuni (activităţi) specifice realţiilor veritabile. 

Web 2.0 este o paltformă care nu furnizează produse, ci servicii fondate pe gestioanarea  
bazelor de date. Internauţii sunt cei care pun online datele: informaţii sub forma de text, fotografii 
sau video. Sistemul este astfel stabilit prin participarea internauţilor. Fără internauţi activi nu ar 
exista web 2.0. 

Web 2.0 pune la dispoziţia utilizatorilor tehnologii care permit co-acţiunea (wiki, blog-uri cu 
mai mulţi autori, forum-uri, chat-uri) şi prevede interacţiuni între internauţi (prin intermediul 
comentariilor postate ) care dau în acest fel o dimensiune socială puternică oricărei discuţii purtate 
în “universul” web. Evaluarea directă sau indirectă a acţiunii internauţilor este realizată de alţi 
utilizatori ai Internetului. 

Deci, a intra în contact prin web 2.0, înseamnă a  face shimb de date, informaţii şi a se înscrie 
într-o interacţiune socială. 
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În ultimii ani, numeroşi profesori şi cercetători au conceput sarcini utilizând tehnologii 
specifice Internetului de tip  web 2.0. Aceste sarcini de lucru se realizează pe spaţii virtuale 
administrate de profesor şi se limitează la grup/clasă. Ele sunt de doua feluri: « misiuni virtuale » 
(les missions virtuelles) care  propun activităţi cu caracter informativ/ de cercetare în spaţiul 
informatic pentru a găsi răspunsul la o întrebare  şi pentru a  formula răspunsul în forma cerută de 
profesor (completarea unei grile, realizarea unei prezentări, etc.); acest  tip de activitate se adresează 
unui grup/unor grupuri constituite la nivelul clasei; „anchete web” (les cyberenquêtes) sunt activităţi 
care se adresează unei singure persoane; sunt propuse sarcini de lucru pentru a fi realizate în clasa 
sau acasă; aceste sarcini de lucru asigură o mai mare autonomie elevului, cat si o mai largă paletă a 
informaţiilor găsite. 

Propuneri de astfel de activităţi pot fi găsite la adresele următoare :  
http://www.edufle.net/-Missions-virtuelles-enquetes- 
http://www2.csduroy.qc.ca/mission/ 
Pentru a veni in sprijinul celor care vor sa folosească web 2.0 dintr-o perspectivă actională, un 

grup de cercetători şi practicieni europeni au lansat,cu sprijinul Programului de Învatare pe Tot 
Parcursul Vieţii ( Life Long Learning ) finanţat de Comisia Europeană, proiectul Babelweb.  

Acest proiect face să dispară în întregime „sforile” didactice/ pedagogice şi instaurează 
conceptul de didactică invizibilă, adaptat din conceptul de teatru invizibil al lui Augusto Boal. Ca şi 
spectatorul acestui teatru care ni-şi dă seama că a asistat la o reprezentaţie teatrală într-o „situaţie” 
de viaţă obişnuită ( pe stradă, în tren, în autobuz), aşa şi elevul care intră pe Babelweb, 
http://www.babel-web.eu/  nu-şi poate da seama că este vorba despre un site construit în scop 
pedagogic/ didactic. Toate blog-urile si wiki-urile Babelweb au fost concepute cu obiective 
pedagogice clar definite şi pentru a fi utilizate la nivelurile A1, A2 si B1, totusi nu au aspecte 
didactice vizibile. De exemplu definirea obiectivelor şi suporturile pedagogice apar pe un portal 
paralel http://edu.babel-web.eu .  

Rolul şi locul profesorului în acest nou context de învăţare diferă de cel tradiţional: nu mai 
este în nici un caz cel căruia i se adresează la final acţiunile/ rezultatele muncii elevilor; nu mai este 
nici evalatorul, căci acest rol este asigurat de ceilalţi utilizatori ai site-ului prin intermediul 
comentariilor. Profesorul devine facilitatorul care îl va ajuta pe elev să realizeze sarcinile de lucru: 
va propune activităţi de pregatire a sarcinii de lucru şi elevii îl pot consulta în caz de nevoie. 
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