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ADAPTAREA ŞCOLARĂ A PREŞCOLARILOR 
 
 

                                                                    Prof. înv. preşcolar Alina Bratu  
                                                                G.P.N. Arceşti-Pleşoiu, Jud. Olt                   

 
 

Copilul este un adult în devenire, care aspiră cu energie nesfârşită la viaţa de om. La naştere, 
el posedă potenţialităţi şi predispoziţii, este fragil şi neajutorat, însă de-a lungul anilor va deveni 
parte integrantă a unei societăţi complicat organizată. Treptat, copilul începe să facă primii paşi într-
o lume a uriaşilor, capătă autonomie, iniţiativă, îşi satisface nevoi variate, învaţă să se comporte „ca 
un om mare”. 

Vârsta preşcolară este perioada în care se modelează viitoarele capacităţi intelectuale, practice 
şi calităţile morale ale preşcolarului.Educaţia preşcolară presupune dirijarea copilului nou venit în 
grădiniţă spre şcoală, spre starea de adult, facându-l să se adapteze pe plan social şi formându-i o 
judecată liberă. 

Grădiniţa este prima experienţă a vieţii în societate a copilului. Ea constituie un cadru nou 
pentru copil, prin dimensiunile şi conţinuturile sale, prin activităţile variate, noi şi interesante. Este 
o înşiruire de metamorfoze, de o coloratură afectivă intensă şi un dinamism nestăvilit. Adaptarea la 
noul mediu va fi de lungă durată, cu progrese şi regrese, cu eforturi perseverente şi de durată, atât 
din partea copilului însuşi, cât şi a adulţilor care-l susţin. 

Începerea şcolii este un moment semnificativ pentru copil. Alţi adulţi încep să joace un rol 
important în procesul de socializare. Succesul copilului în această nouă aventură depinde, în mare 
măsură, de atitudinile şi aptitudinile cu care acesta intră în noua etapă.  

Trecerea de la grădiniţă la şcoală este acompaniată şi de importante modificări motivaţionale, 
trecere marcată de tranziţii şi înlocuiri dinamice ale motivaţiei ludice cu motivaţia de tip şcolar. 

Copilul trebuie să aibă sentimentul că străbate această tranziţie într-un mod firesc, natural, 
fiind implicat cu toată fiinţa sa într-un ansamblu de transformări cognitive, afective şi 
motivaţionale. Când acest mecanism rezistă unei posibile destructurări, putem considera că 
preşcolarul s-a maturizat psihologic pentru a lua startul în şcolaritate: adică, fără să uite de joc, el să 
simtă că este „întors cu faţa” spre noua formă de activitate, învăţarea. 

Grădiniţa, ca treaptă de tranziţie între familie şi şcoală, îl antrenează pe copil în sarcini 
similare celor şcolare, date însă sub formă de joc, îi amplifică disponibilităţile intelectuale, îl 
activează mental şi motivaţional, îl pune în contact cu solicitările pregătitoare pentru şcoală, 
contribuind la crearea premiselor începerii şcolarităţii în condiţiile unei pregătiri psihologice optime 
a copilului. 

 Pregătirea copilului pentru şcoală nu se referă la a-l învăţa pe acesta să scrie, să citească sau 
să socotească mai devreme, ci presupune a-l pregăti pentru o nouă modalitate de dobândire a unor 
cunoştinţe şi experienţe, a-l ajuta să atingă o stare de disponibilitate pentru activitatea de învăţare, 
stare psihologică pozitivă necesară momentului de debut şcolar. 

  Un act educativ competent nu se poate realiza dacă nu înţelegem că fiecare copil este o fiinţă 
unică, cu potenţe – unele în stări latente – aşteptând să fie descoperite şi puse în valoare. Copilul nu 
este un adult în miniatură. El are propriul său stil de a gândi şi de a acţiona, propriul său stil de a 
simţi. El este un embrion spiritual. El este un tezaur de resurse, care prin sprijin, îndrumare îşi va 
putea pune în valoare personalitatea dezvoltând conduite agreate de societate, dând dovadă de 
fantezie şi iniţiativă. Educaţia nu vine să-l încorseteze în reguli, ci îi oferă puncte de sprijin, repere. 
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DISCIPLINA OPŢIONALĂ: ,,Copiii, prietenii naturii” 
PROGRAMĂ ORGANIZATĂ MODULAR 

 
Educatoare MARIA URJAN  

G.P.N. VERNEŞTI,  JUD. BUZĂU 
 

NIVEL DE ŞCOLARITATE: ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR (grupa mare) 
 
PARTEA I. IDENTITATEA DISCIPLINEI DE STUDIU 
1. PROGRAMA ŞCOLARĂ CA INSTRUMENT AL REFORMEI CURRICULARE 
     Precizarea concepţiei de proiectare prin valorificarea LEN, a Cadrului de Referinţă al 
Curriculumului Naţional.  
      Programa şcolară stabileşte finalităţile urmărite evidenţiind conţinuturile fundamentale de ordin 
teoretic, experimental şi aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea şi 
evaluarea acestora (art.65.6). 
    Cadrul de referinţă propune organizarea modulară a tuturor programelor şcolare. 
     Conform CRCN-2012 cei trei piloni ai curriculumului sunt: 
             - Centrarea pe competenţe; 
             -  Centrarea pe elev; 
             - Asigurarea calităţii. 
Potrivit LEN (art.68) Curriculumul naţional pentru învăţământul primar se axează pe 8 domenii de 
competenţe – cheie care determină profilul de formare a elevului. 
           „Competenţa- organizatorul curriculumului” - reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, 
combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru 
rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de 
 învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi 
eficienţă.”  
            LEN prin prevederile referitoare la timpul de instruire aflat la dispoziţia cadrului didactic şi 
la regimul disciplinelor opţionale oferă baza legală pentru flexibilizarea curriculumului şi 
creşterea autonomiei personalului didactic în deciziile de tip curricular. 
            Programa opţională ,,Copiii, prietenii naturii” pentru grupa mare, elaborată într-o 
paradigmă nouă atât din punctul de vedere al disciplinei în sine, cât şi al formatului şi al structurării 
materiei, oferă oportunităţi de manifestare a unui spirit creator din partea profesorului, care are 
posibilitatea de a crea situaţii de învăţare, procese educative, experienţe de învăţare pentru elevi. 
      Ea trebuie să fie construită pe principiul coerenţei verticale (succesiunea competenţelor vizate 
şi a conţinuturilor asociate pe nivel de învăţământ), pe principiul coerenţei orizontale (corelarea cu 
disciplinele din aria curriculară sau din alte arii între care se pot face legături interdisciplinare)şi pe 
principiul descrierii finalităţilor şcolare în termeni de competenţe disciplinare şi transversale 
(exprimate în termeni de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini-valori). 
      Urmăreşte un învăţământ centrat pe elev în calitate de co-autor al activităţii didactice, ceea ce 
presupune schimbarea accentului pe calitate (cum), pe aspectele practice (să ştie cum), pe 
particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia, pe învăţare (profesorul devenind un facilitator 
al învăţării). 
     Conţinuturile pot fi mijloace valabile, utilizate pentru atingerea acestor finalităţi. Nu se studiază 
un anume text, ci se creează texte libere care oferă oportunităţi de actualizare, de transferare a 
competenţelor de lectură sau de comunicare ale elevilor în situaţii particulare. 
     Programa reflectă principiul organizării modulare propunând un ansamblu de module de studiu 
asigurând astfel o mai bună organizare şi conducere a învăţării ce va permite o decelare mai 
eficientă a reuşitelor, respectiv a dificultăţilor de învăţare ale elevilor în relaţie cu un modul sau 
altul. 
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     Nu în ultimul rând,  programa  respectă principiul centrării pe standarde de performanţă 
orientate spre ceea ce va fi elevul la finalizarea parcursului său şcolar şi la intrarea în viaţa socială. 
2. STATUTUL ACADEMIC ŞI DIDACTIC AL DISCIPLINEI DE STUDIU 
Precizarea semnificaţiei şi relevanţei disciplinei în raport cu finalităţile nivelului de şcolaritate şi cu 
nevoile de învăţare 
     Disciplina opţională ,, Copiii, prietenii naturii” face parte din cadrul mai multor arii curriculare  
contribuind în mod efectiv la dezvoltarea competenţelor corelate acestora. Are alocată o oră pe 
săptămână. 
    Importanţa disciplinei opţionale ,, Copiii, prietenii naturii” decurge din faptul că poate să îi ofere 
copilului un parcurs individualizat,  motivant, orientat spre inovaţie şi dezvoltare personală. Această 
disciplină concepută la nivel interdisciplinar îl ajută pe copil să opereze cu informaţii complexe, 
ceea ce îi permite să dobândească achiziţii cognitive de ordin înalt ( generalizări, transferuri). 
      Disciplina opţională ,, Copiii, prietenii naturii”  valorizează şi competenţe dobândite pe cale 
nonformală care au relevanţă socială, susţinând eforturile de integrare în societate: relaţionare 
socială, comunicare în diverse contexte şi cu diverşi interlocutori, formarea unor comportamente de 
conservare şi protejare a naturii necesare promovării unui mediu natural şi social propice vieţii, în 
acord cu principiile dezvoltării durabile. 
      Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-
cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) conturează, pentru 
absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii 
de competenţe-cheie. Cadrul de Referinţă pentru Curriculumul Naţional propune un model de 
competenţe generice (bazat pe competenţele cheie) care fundamentează unitar şi coerent construcţia 
curriculumului pe toate palierele învăţământului preuniversitar şi în raport cu toate documentele 
şcolare. 
3. STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL DISCIPLINEI PE NIVEL DE 

ŞCOLARITATE 
      Standardul curricular pentru această disciplină se defineşte la nivel naţional şi cuprinde:  
        - ansamblul competenţelor generale disciplinare şi transversale;  
        - ansamblul competenţelor specifice definit la nivelul unui modul;  
        - indicatorii de performanţă .  
         Pentru a evita repetiţiile, la această secţiune se vor trece doar competenţele generale şi 
indicatorii de performanţă asociaţi acestora, urmând ca pentru fiecare modul în parte să fie 
prezentate competenţele specifice şi indicatorii de performanţă asociaţi acestora. 
3.1.COMPETENŢELE GENERALE VIZATE DE DISCIPLINA DE STUDIU 
     1. Cunoaşterea mediului înconjurător pe baza valorificării propriei experienţe, a observării şi 
investigării realităţii prin folosirea unor instrumente adecvate. 
    2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare, în vederea exprimării 
propriilor gânduri, sentimente, opinii. 
     3. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile. 
     4. Manifestarea interesului faţă de un mediu curat, sănătos. 

 
3.2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

Competenţe generale(CG) 
(disciplinare/transversale) 

Indicatori de performanţă de 
nivel bazal/nivel de studii 

Indicatori de performanţă de 
nivel superior/nivel de studii 

CG1 Cunoaşterea mediului 
înconjurător pe baza 
valorificării propriei 
experienţe, a observării şi 
investigării realităţii prin 
folosirea unor instrumente 
adecvate. 

 Identifică elementele 
evidente ale mediului 
înconjurător. 
Descrie însuşirile şi 
caracteristicile vieţuitoarelor 
şi fenomenelor observate. 

Identifică elementele complexe 
ale mediului înconjurător 
Descrie complet însuşirile şi 
caracteristicile 
vieţuitoarelor şi fenomenelor 
observate. 
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CG2  
Exprimarea de mesaje orale 
simple în diverse situaţii de 
comunicare, în vederea 
exprimării propriilor gânduri, 
sentimente, opinii  

Formuleaza simplu idei, 
mesaje orale, în diverse 
situaţii de comunicare, în 
vederea exprimării propriilor 
sentimente, opinii, gânduri. 
 

Formuleaza complet şi 
argumenteaza  ideile,  mesajele 
orale, în vederea exprimării 
propriilor gânduri. 
 

CG3  Cunoaşterea şi utilizarea 
unor tehnici de lucru cu 
diverse materiale şi ustensile. 
 

Grupeaza  materialele în 
funcţie de 1-2 caracteristici. 
Realizeaza unele lucrări 
practice (colaje, felicitări) 
simple, cu sprijin din partea 
colegilor sau al cadrului 
didactic. 

Realizeaza unele lucrări 
practice originale. 
Găseste  alte soluţii de 
valorificare a materialelor din 
natură.  

CG4 Manifestarea interesului 
faţă de un mediu curat, 
sănătos. 

Se implică în activităţi 
ecologice comune. 
 

Se implică activ în activităţi de 
îngrijire, ocrotire şi protejare a 
mediului.  
 

 
PARTEA A II A. ORGANIZAREA MODULARĂ A DISCIPLINEI PE AN ŞCOLAR  

4. SISTEMUL MODULELOR 
            Programa pentru disciplina opţională ,, Copiii, prietenii naturii”  cuprinde două module 
disciplinare şi unul integrat: 

 Modul iniţial 
 Modul 1 (disciplinar) „Roata anotimpurilor” 
 Modul 2 (disciplinar) „Iubim plantele şi animalele” 
 Modul 3 (integrat) Scenetă:  ,,Salvaţi natura!” 
 Modul deschis 

           Modulele pot fi concepute în continuitate, având în vedere competenţele ariei curriculare, 
competenţele generale disciplinare şi transversale , standardele curriculare pentru grupa mare. 

5. MODULE SPECIFICE 
                  MODUL INIŢIAL: „NATURA” ( drumeţie în parcul dendrologic Crâng- Buzău, vizită 
la Grădina Zoologică Bucov-Ploieşti). 
         Funcţia modulului iniţial este una de tip diagnostic şi prognostic, date fiind activităţile de tip 
evaluativ care vizează gradul de însuşire  de către elevi a cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor 
minimale prevăzute pentru anul precedent celui pentru care este proiectată programa.  Modulul 
iniţial are o durată de 1-2 săptămâni şi o organizare preponderent evaluativă, care constă în 
aplicarea de către educatoare a unor instrumente de evaluare menite să contureze structura 
competenţelor pe care le posedă fiecare copil şi să ofere oportunităţi de structurare diferenţiată a 
studiului. 
           Prin urmare, pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor didactice la opţionalul  ,,Copiii, 
prietenii naturii” educatoarea trebuie: 

 să constate gradul de pregătire al copiilor în raport cu cerinţele programei; 
 să prezinte copiilor noua problematică; 
 să identifice posibile interese şi oportunităţi de studiu care au legătură cu proiecte 

personale şi şcolare, stimulând astfel motivaţia pentru învăţare a copiilor; 
 să se asigure de caracterul practic – aplicativ al cunoştinţelor predate; 
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 să se asigure că prescolarii au suficiente cunoştinţe, deprinderi şi capacităţi 
pentru a face faţă elementelor de noutate propuse de programă; 

 să prezinte copiilor frumuseţea naturii; 
 să-i sensibilizeze pe copii şi să-i motiveze pentru a participa cu interes la 

activităţi; 
 să prezinte copiilor noua problematică: conceptele ( de exemplu, mediu 

înconjurător, protejare, acţiuni ecologice, fenomene ale naturii, anotimpuri). 
 

   MODUL DISCIPLINAR 1. „ROATA ANOTIMPURILOR” 
   A. Competenţe specifice vizate de modul 
 
Denumirea 
competenţei specifice 

Abilităţi Cunoştințe Atitudini 

CS 1.1. Capacitatea de 
identificare a 
anotimpurilor în 
funcţie de anumite 
caracteristici şi 
interpretarea corectă a 
schimbărilor petrecute 
în fiecare anotimp. 

 Recunoaşte 
fenomenele , 
schimbările  şi 
caracteristicile fiecărui 
anotimp. 
 
Selecteaza propriile 
observaţii din natură 
într-un calendar al 
naturii, pe anotimpuri 

Medii de viaţă: livada, 
grădina, pădurea. 
Fenomene ale naturii: 
ninsoare, grindină, 
polei, ceaţă, brumă. 
Activităţi specifice 
fiecărui anotimp: 
semănare, recoltare, 
plivire, săpare, 
însămânţare. 

 Cultiva sensibilitatea 
prin admirarea 
frumuseţii naturii în 
toate anotimpurile. 
 
Observa natura şi   
noteaza prin simboluri 
evenimentele 
observate pe o 
perioadă determinată. 
 

CS.2.1. Exprimarea 
opiniei personale în 
legătură cu anumite 
aspecte observate, 
discutate, construind 
enunţuri logice și  
corecte. 

Identifica în lectura 
unor texte literare ( în 
proză sau în versuri) 
unele cuvinte, 
expresii, enunţuri care 
fac trimitere la 
anotimpuri. 

Formule de 
argumentare. 

Asculta şi ia în 
considerare părerile 
colegilor. 
 
Manifesta iniţiativă în 
comunicare. 

CS.3.1. Realizarea de 
operaţii de lucru cu 
materiale din natură în 
vederea confecţionării 
unor lucrări proprii. 

Selecteaza materialele 
din natură  
Realizeaza  
colaje/postere/desene 
individuale sau de 
grup, care să ilustreze 
anotimpurile.  
 

Materiale naturale : 
frunze, castane, 
ghinde, ierbar 
operaţii de lucru 
(etapele realizării unui 
colaj). 
Criterii de apreciere a 
compoziţiilor.  

Formeaza gustul 
estetic. 
 

 
   B. Sugestii metodologice 

 Exemple de activităţi de învăţare: 
 Exerciţii-joc de dezvoltare a vocabularului: ,,Spune mai departe!” 
 Dezlegare de ghicitori; 
 Formulări de întrebări şi răspunsuri; 
 Proiecte individuale sau de grup; 
 Exerciţii de recunoaştere a anotimpurilor după imagini; 
 Dramatizări; 
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 Exerciţii –joc de reproducere a unor zgomote naturale care sugerează fenomenele naturii 
specifice anotimpurilor; 

 Exerciţii-joc de completare a unor cuvinte, propoziţii; 
 Exerciţii de recunoaştere şi clasificare a materialelor din natură. 

      - Metode: exerciţiul, învăţarea prin colaborare, explicaţia, discuţia dirijată, învăţarea prin  
descoperire, jocuri didactice. 

 Mijloace de învăţământ: manualul, planşe, accesări SITE-URI internet, calculatorul, 
videoproiectorul. 

 
C. Aspecte evaluative 

Forme de evaluare:  
 evaluare iniţială 
 evaluare practică 

Competenţe specifice Indicatori de performanţă 
                Bazal 

Indicatori de performanţă 
               Superior 

CS.1.1. Interpretarea corectă a 
schimbărilor petrecute în 
natură în fiecare anotimp. 

Observă unele schimbări 
petrecute în fiecare anotimp şi 
le notează în calendarul 
naturii. 

Observă  schimbările petrecute 
în fiecare anotimp şi le notează  
în calendarul naturii. 

CS.2.1.. Exprimarea opiniei 
personale în legătură cu 
anumite aspecte observate, 
discutate, construind enunţuri 
logice, corecte din punct de 
vedere gramatical. 

Utilizează argumente simple, 
sugerate de 
profesor, în susţinerea unui 
punct de vedere; 
Participă la situaţii de 
comunicare formală, cu ajutor 
din partea profesorului şi 
a colegilor. 

Utilizează unele argumente 
complexe în susţinerea unui 
punct de vedere ; 
Se implică activ în 
comunicare. 

CS.3.1. Realizarea de operaţii 
de lucru cu materiale din 
natură în vederea 
confecţionării unor lucrări 
proprii. 

Confecţionează lucrări simple, 
cu materiale din natură. 
 

Confecţionează lucrări 
folosind materiale din natură 
diversificate.  

 
MODUL DISCIPLINAR 2: “IUBIM PLANTELE ŞI ANIMALELE” 

A. Competenţe specifice vizate de modul  
 
Denumirea 
competenţei specif. 

Abilităţi Cunoştinţe Atitudini 

CS 1.1. Capacitatea 
de identificare a 
plantelor şi 
animalelor în funcţie 
de anumite 
caracteristici  

Recunoaşte părţile 
componente ale 
corpului unui animal/ 
plante 
Grupeaza animalele 
după anumite criterii 
date 

Animale domestice, 
sălbatice, insecte, 
reptile, mamifere, 
păsări; medii de 
viaţă: livada, 
grădina, apa 
Adăposturi: vizuină, 
bârlog, galerie etc. 

 
Manifestă interes 
pentru 
cunoaştere,perseverenţă 
şi curiozitate 
 
Dovedeste  preocupare 
cunoaştere a  vieții 
plantelor și animalelor 
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CS.2.1. Exprimarea 
opiniei personale în 
legătură cu anumite 
aspecte observate, 
discutate, construind 
enunţuri logice, 
corecte din punct de 
vedere gramatical  

Identifica în lectura 
unor texte literare (în 
proză sau în versuri) a 
personajelor din 
lumea animalelor 
 

formule de 
argumentare 

Dovedeste deschidere 
şi flexibilitate în 
formarea opiniilor. 
Manifesta 
disponibilitate în  
luarea în considerare a 
părerilor colegilor. 
 

CS.3.1. Realizarea 
de operaţii de lucru 
cu materiale din 
natură în vederea 
confecţionării unor 
lucrări proprii 

Selecteaza materialele 
din natură  
Realizeaza 
colaje/postere/desene 
individuale sau de 
grup, care să ilustreze 
animale, plante  
 

 Materiale naturale : 
frunze, castane, 
ghinde, ierbar 
operaţii de lucru 
(etapele realizării 
unui colaj) 
criterii de apreciere a 
compoziţiilor.  

Asumă responsabilităţi 
faţă de creaţiile proprii. 
 
Cultiva atitudini 
pozitive faţă de creaţiile 
proprii şi ale colegilor. 
 

 
B. Sugestii metodologice: 

 Exerciţii-joc de dezvoltare a vocabularului: ,,Fii cetatean ECO !” 
 Dezlegare de ghicitori; 
 Formulări de întrebări şi răspunsuri 
 Proiecte individuale sau de grup; 
 Exerciţii de recunoaştere a animalelor după imagini, după anumite trăsături, după 

onomatopee, după modul de hrănire, după denumirea adăpostului, după citirea unor 
fragmente din lecture cunoscute; 

 Dramatizări 
 Exerciţii –joc de reproducere a unor sunete naturale care sugerează fenomenele naturii 

specifice anotimpurilor.  
 Exerciţii-joc de completare a unor cuvinte, propoziţii; 
 Exerciţii de clasificare a plantelor după anotimpuri; 

C.Aspecte evaluative 
Competenţe specifice Indicatori de performanţă 

de nivel bazal 
Indicatori de performanţă 
de nivel superior 

CS.1.1. Capacitatea de 
identificare a plantelor şi 
animalelor în funcţie de 
anumite caracteristici  

Descrie parţial parţile 
componente  ale plantei/ale 
corpului  unui animal   

Descrie complet  
planta/animalul. 

CS.2.1.. Exprimarea opiniei 
personale în legătură cu 
anumite aspecte observate, 
discutate, construind 
enunţuri logice, corecte din 
punct de vedere gramatical 

Utilizează argumente 
simple, sugerate de 
profesor, în susţinerea unui 
punct de vedere; 
Participă la situaţii de 
comunicare formală, cu 
ajutor din partea 
profesorului şi 
a colegilor. 

Utilizează unele argumente 
complexe în susţinerea unui 
punct de vedere . 
 

CS.3.1. Realizarea de 
operaţii de lucru cu 
materiale din natură în 
vederea confecţionării unor 
lucrări proprii 

Confecţionează lucrări 
simple, cu materiale din 
natură şi prezentă un 
portofoliu cu un  număr 
restrâns de piese 

Confecţionează lucrări 
folosind materiale din natură 
diversificate şi prezintă un 
portofoliu cu un număr 
semnificativ de piese. 
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            MODUL INTEGRAT. Sceneta ,,SALVAŢI  NATURA!” 
 
 A. Competenţe specifice vizate de modul 
Denumirea 
competenţei specifice 

Abilităţi Cunoştințe Atitudini 

CS1.1.Înţelegerea 
semnificaţiei 
mesajului scenetei.  

Realizeaza  desene , 
colaje, postere, afişe 
care au ca temă ,, 
Protejeaza mediul 
înconjurător”.

Textul scenetei 
personajele 
decoruri 
fond muzical. 

Dezvolta interesul 
pentru învăţarea şi 
interpretarea rolurilor. 

CS1.2.Descoperirea 
relaţiilor dintre 
personajele scenetei  
( plante, animale, 
oameni, fenomene ale 
naturii). 

 
 Găseste asemănări 
între   personajele 
scenetei. 

Text 
 
Spectacol 
 
  

Dezvolta plăcerea 
pentru dans, muzică, 
pictură, literatură.  
 

CS 1.3.Exprimarea 
opţiunii pentru un 
mediu de viaţă curat şi 
sănătos. 

Se implica în proiecte 
ecologice. 
Exprima opinia 
proprie. 

Activităţi ecologice. 
Formule de 
argumentare. 

Dovedeste respect 
pentru mediu şi  
conservarea lui. 

 
   B. Sugestii metodologice 

Demersul didactic vizează activităţi de învăţare: 
 Activităţi ecologice ( de protejare a spaţiului verde din curtea gradinitei, de colectare selectivă 

a deşeurilor); 
 Activităţi în cadrul proiecte ecologice;  
 Portofolii ale copiilor ( desene, colaje, postere, afişe); 
 Exerciţii de interpretare a rolurilor  din scenetă; 
 Activităţi practice, de realizare a decorurilor pentru scenetă; 
 Proiecte individuale sau de grup pe tema protejării mediului. 

 
CI. Aspecte evaluative 

Competenţe specifice Indicatori de performanţă 
                Bazal 

Indicatori de performanţă 
               Superior 

CS.1.1. Înţelegerea 
semnificaţiei mesajului 
scenetei. 

Precizează mesajul scenetei, 
folosind un limbaj simplu. 
Realizează un desen simplu, 
legat de protejarea mediului. 

Formulează mesajului 
scenetei, folosind un limbaj 
bogat, expresiv. 
Realizează desene sugestive, 
pe tema protejării mediului.

CS.2.1. Descoperirea relaţiilor 
dintre ştiinţele naturii, muzică, 
literatură, pictură, mişcare, 
teatru, sub raport tematic, 
estetic. 
Conştientizarea nevoii de 
interrelaţionare 

Foloseşte  argumente 
simple sugerate de profesor, 
pentru exprimarea unui 
punct de vedere personal. 

Argumentează răspunsurile, işi  
exprimă un punct de vedere 
personal bine justificat. 

CS.3.1. Exprimarea opţiunii 
pentru un mediu de viaţă curat 
şi sănătos. 

Se implică în activitate la 
sugestia colegilor sau a 
profesorului  

 Se implică activ.  
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       MODULUL DESCHIS 
 Poate viza elemente de consolidare, exersare, îmbogăţire a achiziţiilor anterioare, având funcţii de 
remediere, consolidare, stimulare sau sinteză. 
        Dezvoltă competenţele specifice ( cunoştinţe, abilităţi, atitudini) formate/ vizate de modulele 
anterioare. 
         6. STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL DISCIPLINEI DE STUDIU PE 
AN DE STUDII 
 

Competenţe generale Indicatori de performanţă de 
nivel bazal/an de studii 
              

Indicatori de performanţă de 
nivel superior/ an de studii 
               

CG1 Cunoaşterea mediului 
înconjurător pe baza 
valorificării propriei experienţe, 
a observării şi investigării 
realităţii prin folosirea unor 
instrumente adecvate. 

 Identifică elementele evidente 
ale mediului înconjurător 
Descrie însuşirile şi 
caracteristicile vieţuitoarelor 
şi fenomenelor observate 

Identifică elementele 
complexe ale mediului 
înconjurător 
Descrie complet însuşirile şi 
caracteristicile 
vieţuitoarelor şi fenomenelor 
observate 

CG2  
Exprimarea de mesaje orale 
simple în diverse situaţii de 
comunicare, în vederea 
exprimării propriilor gânduri, 
sentimente, opinii  

Formulează simplu idei, 
mesaje orale, în diverse 
situaţii de comunicare, în 
vederea exprimării propriilor 
sentimente, opinii, gânduri. 
 

Formulează complet şi 
argumentează ideile,  mesajele 
orale, în vederea exprimării 
propriilor gânduri. 
 

CG3  Cunoaştere şi utilizarea 
unor tehnici de lucru cu  
diverse materiale şi ustensile. 
Gruparea materialelor în funcţie 
de 1-2 caracteristici. 
 

Realizează unele lucrări 
practice (colaje, felicitări) 
simple, cu sprijin din partea 
colegilor sau al cadrului 
didactic. 

Cunoaşte toate caracteristicile  
materialelor. Realizează unele 
lucrări practice originale. 
Găseşte alte soluţii de 
valorificare a materialelor din 
natură.  

CG4 Prezentarea interesului 
faţă de un mediu curat, sănătos. 

Se implică în activităţi 
ecologice comune. 
 

Se implică activ în activităţi de 
îngrijire, ocrotire şi protejare a 
mediului.  
Iniţiază proiecte ecologice. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ciplea,L., Ciplea, Al., „Poluarea mediului ambiant”, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1998 
2. Gradinaru, Ilie, „Protectia mediului”, Ed. Economica, Bucuresti, 2000 
3. Ionescu, Al., Săhleanu, V.Bandiu, „Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică”,  
                 Bucureşti, Ed. Ceres, 1989 
4. Marcela Meraru, Valeria Oprişorean, „Scrisoarea pământului către copii”, Ed. Emia, Deva, 2004 
5. Nedelcu, G., Nedelcu, M., „Educatie ecologica si voluntariatin protectia mediului”, Ed. Treira, 
Oradea, 2003 
     Colectia: „Arborele lumii” 
     Colectia de reviste „Terra magazin” 
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PROGRAM EDUCAŢIONAL 
GRĂDINIȚA DE VARĂ

 
Educatoare Greta Trif  

Grădiniţa Lizuca Mărăşeşti, Jud.Vrancea 
 

 
 

DURATA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE: 2 săptămâni 
 
GRUP ŢINTĂ: copiii de 4-5 ani care nu au frecventat grădiniţa cu 
regularitate 
 
NUMĂRUL DE ORE: 20 ore săptămânal 
 

 
ARGUMENT 

  
Succesul în educarea copilului înseamnă o bună cunoaştere a acestuia. Pentru a-l educa 

trebuie să-l cunoşti şi să-l înţelegi, să ştii cum să te porţi cu el, pentru a-i câătiga încrederea şi a-i 
stimula receptivitatea. 

Elaborarea unor îndrumări privind activitatea instructiv- educativă cu copiii de 5-6 ani, 
îndeosebi munca diferenţiată în vederea pregătirii cât mai adecvat a acestora pentru şcoala în 
condiţiile specifice grădiniţei. 

Îndrumările au în vedere orientarea mai fermă a educatoarei în principalele direcţii ale 
educaţiei preşcolare în raport cu datele contemporane ale psihologiei copilului, cu obiectivele 
educaţiei preşcolare şi cu cerinţele societăţii privind asigurarea pregătirii copilului pentru şcoala şi 
prevenirea eşecului şcolar. 

Îndrumarile cuprind o serie de informaţii, recomandari cu privire la unele modalităţi de 
aplicare a cerinţelor programei activităţilor instructiv-educative la grupa pregătitoare în condiţiile ân 
care copiii de 6 ani nu au frecventat grădiniţa – au absentat medical. 

Îndrumările mai cuprind unele informaţii psiho-pedagogice şi recomandări practice pentru o 
mai bună orientare a influenţelor educative în pregătirea copiilor pentru şcoală, cum sunt: 
dezvoltarea psiho-motrică, în vederea pregătirii pentru învăţarea scrierii şi citirii în clasa I, 
dezvoltarea vorbirii, stimularea şi exersarea gândirii, a spiritului de observaţie, a memoriei, 
imaginaţiei, a inteligenţei generale, îndeosebi a copiilor cu ritmuri mai lente în dezvoltarea, 
pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în viaţa sş activitatea colectivităţii clasei I. 

În activităţile desfăşurate în cadrul grădiniţei de vară, educatoarea se va strădui să creeze un 
climat favorabil manifestării curiozităţii, a acţiunii directe a copilului cu materiale, un climat 
stimulativ al exprimării verbale şi comunicării între copii. 

În toate activităţile educatoarea va aplica metode, procedee, forme organizatorice adecvate 
tratării individuale şi diferenţiate  copiilor, pentru a stimula şi antrena cât mai intens participarea 
activă a fiecărui copil la procesul de însuşire a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi 
deprinderilor specifice vârstei. 

Scopul programului de vară îl constituie pregătirea copiilor în vederea adaptării optime la 
specificul activităţii din gradiniţă. 

 
OBIECTIVE GENERALE: 
 
● dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare orală; 
● formarea unor deprinderi necesare desfăşurării activităţii de tip şcolar; 
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● stimularea curiozităţii interesului şi implicarea copiilor în realizarea unor activităţi specifice 
pregătirii lor pentru şcoală; 

● dezvoltarea atitudinilor favorabile iniţierii şi menţinerii unor relaţii de cooperare în grup 
mixt (vârstă, gen, statut social) a motivaţiei pentru activităţile şcolare. 

 
PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ELABORARII CURRICULUM-ULUI: 
 
~ Adecvarea conţinuturilor învăţarii şi a activităţii de învăţare la specificul copiilor (vârsta, 

mediu familial, specificul comunităţii etc.); 
~ Echivalarea şanselor de acces la educaţie; 
~ Atractivitatea şi accesibilitatea activităţilor prin predominanţa jocului didactic; 
~ Valorificarea potenţialului motivaţional şi intelectual al copiilor. 
 
MATERIALE / MIJLOACE: 
   
● cărţi cu poveşti, poezii; 
● casete cu cântece pentru copii; 
● jocuri (de comunicare, de pronunţie, de atenţie şi de orientare spaţială, de dezvoltare a 

autocontrolului, de mişcare etc.; 
● fişe de muncă individuală. 
 
ACTIVITĂŢI 
 
Conţinuturile învăţării pentru perioade intensive vor fi predominant  procedurale, acestea 

integrând noţiuni accesibile copiilor. 
 

   Categoria de activitate                 Tema si mijloace de realizare 
24-VI-2013 
Activităţi alese 
Educarea limbajului 
 
Activitate plastică 

Construcţii: Construieşte-mi o casă din aceste piese 
Joc de rol: probă de limbaj – De-a actorii 
Biblioteca: Citesc această poveste 
Joc didactic  ,,Cui îi dai una sau mai multe jucării” 
Desenează ce ştii mai bine. 

25-VI-2013 
Activităţi alese 
 
Cunoaşterea mediului 
 
 
 
Activitate matematica 

Arta: Completează desenul 
Ştiinta : Ce gust şi ce miros au aceste plante? 
Joc de masa : Jocul anotimpurilor 
Ce hăinuţe îmbraci vara, toamna, iarna, primavara ? 
Ce fructe de vară cunoşti ? 
Ce legume de toamnă cunoşti? 
Care imagini îţi sugerează toamna, iarna, vara ? 
Colorează un pătrat roşu, 2 cercuri galbene, 3  
triunghiuri albastre. 

26-VI-2013 
Activităţi alese 
 
Ed. pt. societate 
 
Educarea limbajului 
 
Activitate practică  

Ştiinta: Cum este vremea acum, cum a fost în toamnă 
Construcţii: Construieşte lădiţe pentru a transporta  
fructe, legume 
Educaţie sanitară: ,,Murdărica,, 
Ştii unde locuieşti?  
Ce nu-ţi place la colegii tăi? Cum te porţi tu cu ei? 
Jocul sunetelor, silabelor, cuvintelor? 
Lucrare colectivă: Tablou de vară. 

27-VI-2013 
Activităţi alese 
 

Biblioteca: Citeşte imaginile date 
Joc de rol: De-a familia 
Joc de verificare: Când se întâmplă? 
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Activitate matematica 
 
Educatie muzical 

Poziţii spaţiale, aprecieri globale şi punere în  
corespondenţă, numărare in limitele 1-5 
Audiţie: Cântece din poveşti învăţate. 

28-VI-2013 
Activităţi alese 
 
Educaţie fizică 
 
Educarea limbajului 

Arta: Scriere pe caiete 
Construcţii: Construieşte cu mine din aceste piese 
Joc de masă: Ce a greşit pictorul? 
,,Sportivii la concurs” 
 
Povestire: ,,O faptă bună” 

1-VII-2013 
Activităţi alese 
 
 
Educarea limbajului 
 
 
 
Activitate plastică 

Construcţii: Grădiniţa,  
Joc de rol: De-a educatoarea 
Biblioteca: Pot să-mi aleg singur carteă care vreau să o 
           citesc. 
Din ce poveste face parte? (să denumească scurte 
 fragmente din poveşti învăţate utilizând vorbirea  
dialogată) 
 
Pictura – Culorile verii  

2-VII-2013 
Activităţi alese 
 
Cunoasterea mediului 
 
Activitate matematică 

Arta: Scriere pe fişe 
Ştiinta: Cum obţinem mai multe / puţine bomboane? 
Joc de masă: Alege obiectele copiilor!  
Ce-am greşit? 
Grupează şi numără obiectele, rezolvă probleme de 
 adunare şi scădere în limitele 1-5.  

3-VII-2013 
Activităţi alese 
 
Ed. pt. societate 
 
Educarea limbajului 
 
Activitate practică 

Ştiinta: Mai sunt şi copii de alte culori. 
Construcţii: Grădiniţa cu flori 
Ed. rutieră: Să ne ferim de accidente 
Convorbire:Eu locuiesc aici. 
 
Hai să spunem o poezie 
 
Împletire: Cununa prieteniei 

4-VII-2013 
Activităţi alese 
 
Activitate matematică 
 
Educatie muzicală 

Bibliotecă: Citesc scrisoarea de la prietenul meu 
Joc de rol: E ziua păpuşii 
Ed. ecologică: Facem curat în parcul de joacă 
Cine ştie câstigă! 
 
Ce cântec am cântat? 
 

5-VII-2013 
Activităţi  alese 
 
Educaţie fizică 
 
Educarea limbajului 

Arta: Desenăm pe fişe 
Construcţii:Grădiniţa noastră 
Joc de masa: Completează tabloul 
Ştafeta celor mai sprinteni-mers, alergare cu ocolire de 
 obstacole, căţărare, mers în echilibru 
Povestire după ilustraţii.  
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PROIECT DE ACTIVITATE  INTEGRATĂ 
,,SĂ O AJUTĂM PE ALBINUŢA FIFI!” 

CERC PEDAGOGIC – 16 MAI 2013 
 

       Profesor învăţământ preşcolar: CORINA DAMIAN  
                                  GRĂDINIŢA NR . 4 ROVINARI 

 
                                                  

PROIECT DIDACTIC 
        

DATA: 16 .06.2013 
GRĂDINIŢA: NR. 4 Rovinari 
PROF.ÎNV.PREŞ. : Damian Corina 
GRUPA: ,,ALBINUŢELOR’’-mare A 
NIVELUL: II 
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE ,,Cum este,a fost şi va fi pe pământ?” 
TEMA PROIECTULUI: ,,Din lumea celor care nu cuvântă’’ 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,În lumea insectelor’’ 
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ,, Să o ajutăm pe albinuţa Fifi!’’ 
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Activitate integrată (DLC+DEC) 
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic/desen,pictură,modelaj 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare şi consolidare 
OBIECTIVE CADRU:  

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor 
structurilor  verbale. 

 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de 

limbajul scris. 
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje. 
 Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin desen, pictură, modelaj. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
Să participe la activităţile de grup atăt în calitate de auditor, cât şi de vorbitor; 
Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea; 
Să recepteze un text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; 
Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; 
Să recunoască litere în contexte familiare; 
Să redea teme plastice specifice desenului; 
Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 
Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; 
Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
Să dezlege ghicitorile recunoscând insectele; 
Să formuleze corect întrebările folosind metoda explozia stelară; 
Să alcătuiască propoziţii simple sau dezvoltate despre insecte;  
Să  reprezinte propoziţiile grafic;  
Să despartă cuvinte  în silabe; 
Să reprezinte grafic cuvintele; 
Să recunoască sunetul iniţial dintr- un cuvânt; 
Să modeleze flori şi pomi; 
Să compună spaţiul plastic cu linii şi puncte redând imaginea florilor 
şi pomilor înfloriţi; 
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SARCINA DIDACTICĂ: 
 formularea întrebărilor după metoda explozia stelară; 
 formularea de propoziţii simple şi dezvoltate,despărţirea cuvintelor în silabe,recunoaşterea 

sunetului iniţial al unui cuvânt; 
REGULA JOCULUI : 

 răspunde copilul care este atins cu bagheta; 
 la finalul probelor voluntarul ales va încerca să o elibereze pe albinuţă; 

ELEMENTE DE JOC: 
 surpriza 
 aplauze 
 mânuirea materialului 

STRATEGIA DIDACTICĂ :  
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul în grup, 
metoda Explozia stelară, Piramida,Mâna oarbă. 
MATERIAL DIDACTIC: palatul, vrăjitoarea,albinuţa Fifi, bagheta magică, obstacole, plicuri cu 
probe, imagini, piramida, fişe, markere, coli, culori, acuarele, pensule, plastilină, planşete, 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri  
DURATA: 60 min 
BIBLIOGRAFIE: 
Breben S., Ruiu G., Gongea E., Fulga M., Metode interactive de grup, Ghid metodic, Ed. Arves 
2002 
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009 Revista 
învăţământul preşcolar, M.Ed.C, nr. 1-2, 2008 
Revista învăţământul preşcolar, M.Ed.C, nr. 1-2, 2009 
www.didactic.ro 
                                             

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 
 

În sala de clasă va intra albinuţa Fifi fiind urmată de vrăjitoarea cea rea. Albinuţa va recita 
versurile:  
„Bună ziua, dragi copii! 
Eu sunt albinuţa Fifi. 
Şi sunt foarte speriată  
Căci o vrăjitoare rea 
Poftind la mierea mea 
Vrea să mă ţină închisă 
În palatul său de sticlă.” 

Vrăjitoarea o  prinde pe albinuţă zicându-i: 
„Te-am găsit pui de albine 
Hai pofteşte,vin’ la mine! 
În palat te voi închide 
Unde vei sta pe vecie.” 

Închizând-o în palatul său, vrăjitoarea se  
îndreptă spre copii arătându-le mai multe chei şi 
recitându-le versurile:  
,,Salutare dragi copii! 
Eu am inchis-o pe Fifi. 
De vreţi să o eliberaţi 
Mai multe chei încercaţi 
Lacătul să-l descuiaţi. 
Cheile le veţi primi 
Dacă răspunsul îl veţi ghici 
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La jocul pe care-l jucaţi 
In această dimineaţă 
La activitatea integrată.” 

Copiii vor deveni mici voluntari ce vor încerca să o salveze pe albinuţă. Voluntarii sunt aleşi 
cu ajutorul baghetei magice. În drumul lor până la castelul vrăjitoarei vor întâlni diferite obstacole 
pe care sunt scrise cifre sau litere. Ei le recunosc, merg la măsuţa cu plicuri  şi-l aleg pe cel care vor 
găsi simbolul descoperit. Plicurile conţin probe la care copiii  rezolvă ghicitori, folosesc metoda 
Explozia stelară, formează propoziţii, le reprezintă grafic, despart cuvinte în silabe, recunosc 
sunetul iniţial, rezolvă fişe de evaluare. 

La finalul fiecărei probe se  alege un voluntar cu ajutorul baghetei magice. Acesta primeşte o 
cheie de la vrăjitoare şi va încerca să deschidă lacătul. Educatoarea recită versurile: 

„Răspunsurile le-aţi  ghicit, 
Şi cheia aţi  primit, 
Acum hai la castel 

              Ne aşteaptă albinuţa-n el”. 
Când cheia primită nu se potriveşte educatoarea rosteşte 
versurile: 

„Cheia-i mare şi nu intră 
Nu e cheia potrivită 

Mergi la loc şi mulţumesc 
Urmează un alt voluntar isteţ” 

După rezolvarea fişelor de evaluare copiii primesc cheia ce  
deschide lacătul castelului. 
Se vor recita versurile: 

,,Andrei ai reuşit, 
Şi cheia ai găsit 

Acum intră-n castel 
Te aşteaptă albinuţa-n el” 

şi albinuţa este eliberată. 
Se va realiza tranziţia dans modern „Nu mi-e frică de bau-bau”. 

Folosind metoda Mâna oarbă, copiii se împart în trei 
echipe: echipa albinuţelor, echipa buburuzelor şi echipa fluturaşilor. 

Se deschide ultimul plic. Echipa albinuţelor va picta, echipa fluturaşilor va modela iar 
echipa buburuzelor va desena hrană pentru albinuţa Fifi. 

În finalul activităţii albinuţa  împarte copiilor recompense.
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Desfăşurarea activităţii: 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL 
ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 
DIDACTICE 

 
EVALUARE 

RESURSE 
MATERIALE 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

1.Moment 
organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare unei 
bune desfăşurări a activităţii: 

 pregătirea materialului 
didactic; 

 aranjarea mobilierului; 
 intrarea copiilor în clasă. 

   

2.Captarea 
atenţiei 

În sala de clasă intră albinuţa Fifi 
fiind urmată de vrăjitoarea cea rea 
.Aceasta o inchide pe albinuţă în 
palatul său şi  anunţă copiii căci 
doar ei o pot elibera dacă  trec cu 
bine probele apărute  în drumul ce 
duce la  castel. Se vor folosi 
versurile: 
Albinuţa Fifi: 
 ,,Bună ziua, dragi copii!                     
Eu sunt albinuţa Fifi. 
Şi sunt foarte speriată  
Căci o vrăjitoare rea 
Poftind la mierea mea 
Vrea să mă ţină închisă 
În palatul său de sticlă.’’ 
Vrăjitoarea : 
,,Te-am găsit pui de albine 
Hai pofteşte,vin’ la mine! 
În palat te voi închide 
Unde vei sta pe vecie.’’ 
 
,,Salutare dragi copii! 
Eu am închis-o pe Fifi. 
De vreţi să o eliberaţi 
Multe chei încercaţi 
Lacătul să-l descuiaţi. 
Cheile le veţi primi 
Dacă răspunsul îl veţi ghici 
La jocul pe care-l jucaţi 
In această dimineaţă 
La activitatea integrată.’’ 

 

Palatul 
vrăjitoarei 
Albinuţa Fifi 
Drumul cu 
obstacole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albinuţa Fifi 
Vrăjitoarea 
Palatul 
Lacătul 
Chei 

Conversaţia 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 

Observarea 
capacitatii de 
atentie voluntara; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
capacitatii de 
atentie voluntara; 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

Se  anunţă tema activităţii 
integrate:,,Să o ajutăm pe albinuţa 
Fifi’’ 

 Conversaţia 
Frontal 

 

4.Reactualizarea 
cunoştinţelor 

Se realizează o mică discuţie despre 
voluntariat şi despre tema 
săptămânii. 

 Explicaţia 
Conversaţia 

Evaluare orala 
Aprecieri verbale  
 

5.Prezentarea 
noului conţinut şi 
dirijarea învăţării 

DLC- Educarea limbajului 
Se prezintă regulile şi sarcinile 
jocului.Copiii vor deveni mici 
voluntari care o vor ajuta pe 
albinuţa Fifi să fie eliberată.Ei vor fi 
aleşi cu ajutorul baghetei magice. 
Jocul are şase probe. Fiecare probă 
rezolvată corect este răsplătită cu 
aplauze şi cu o cheie.  Una dintre 
ele  va deschide lacătul castelului.  

 
 
Plicuri cu  
probe 
 
 
 
 
 
 

Conversaţia 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 

 
 
Evaluare orala si 
practica  
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Pe drumul spre castel copiii vor găsi 
obstacole: 
copaci,ciupercuţe,albinuţe.........pe 
care vor fi scrise cifre sau 
litere.Aceştia vor merge la măsuţa 
cu probe şi vor alege plicul care are 
acelaşi număr sau cifră cu cea găsită 
pe obstacol.Probele vor fi introduse 
prin intermediul unor versuri. 
Proba 1 ,,Prima probă a sosit 

          Sunteţi gata de ghicit?’’ 
Copiii  trebuie să răspundă la 
ghicitorile găsite în plic. 
Proba 2 ,,O metodă explozivă 
folosiţi 
                  Şi multe întrebări 
găsiţi!’’ 
Se va folosi metoda Explozia stelară 
pentru poezia,, Gândăcelul’’. 

Explozia stelară 
Copiilor li se prezintă planşele din 
poezia ,,Gândăcelul’’. 
Exerciţii pentru formarea grupurilor 
de lucru :Copiii vor fi puşi să 
numere  de la dreapta la stânga până 
la 4.Astfel se vor forma cinci 
grupuri corespunzătoare celor cinci 
întrebări :Ce ?Cine ? Când ? 
Unde ? De ce? 
În grup se formulează întrebări pe 
baza imaginii prezentate. 
Fiecare grup îşi prezintă întrebarea 
iar  altul răspunde.  
Proba 3 ,,Propoziţii voi formaţi 

         Albinuţa s-o ajutaţi!’’ 
Copiii formează propoziţii şi le 
reprezintă grafic. 
Proba 4 ,,Cu silabe vă jucaţi 

         Şi-o piramidă voi 
formaţi!’’ 

Copiii trebuie să denumească 
cuvântul de pe jeton, să-l despartă în 
silabe  şi să-l lipească pe piramidă’’ 
Proba 5 ,,Sunetul de-l veţi ghici 
               Cheia o veţi primi!’’ 
Copiii aleg jetoane cu insecte, 
recunosc sunetul iniţial şi găsesc 
alte cuvinte care încep cu acelaşi 
sunet. 

 
 
 
 
 
Imagini cu 
insecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagini, steluţe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagini 
 
 
 
 
 
 
Piramidă 
Jetoane 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explozia stelară 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piramida 
 
 

Aprecieri verbale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 

6.Obţinerea 
performanţei 

Proba 6 ,,Fişa de-o rezolvaţi 
               Pe albinuţă o ajutaţi!’’ 
Se împart copiilor fişe de evaluare 
aceştia având ca sarcină să 
reprezinte grafic cuvintele şi să 
încercuiască imaginile cu sunetul 
iniţial ,,F’’. 
La finalul fiecărei probe se  rostesc 
versurile: 
,,Răspunsurile aţi  ghicit, 
Şi cheia aţi  primit, 
Acum hai la castel 
Ne aşteaptă albinuţa-n el!’’ , 
 iar voluntarul desemnat cu bagheta 

 
 
 
Fişe de lucru 
 

 
 
Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul 
 
 
 

 
 
 
Observarea 
comportamentului 
Evaluare scrisă 
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magică va primi o cheie de la 
vrăjitoare. 
 Când aceasta nu se potriveşte şi 
lacătul nu se deschide educatoarea  
rosteşte versurile: 
,,Cheia-i mare şi nu intră 
Nu e cheia potrivită 
Mergi la loc şi mulţumesc 
Urmează un alt voluntar isteţ!’’ 
Voluntarul care găseşte cheia 
potrivită este încurajat cu versurile: 
,,Andrei ai reuşit, 
Şi cheia ai nimerit 
Acum intră-n castel 
Te aşteaptă albinuţa-n el şi albinuţa 
va fi eliberată. 
Dans modern ,,Nu mi- e frică de 
bau-bau’’ 
 

7.Asigurarea feed-
back-ului 

DEC 
Se va deschide ultimul plic. 
              ,,Albinuţa s-o ajutaţi 
               Şi hrană bună să-i 
preparaţi !’’ 
Folosind metoda Mâna oarbă, copiii 
se   împart în trei echipe:echipa 
albinuţelor,echipa buburuzelor, 
echipa fluturaşilor şi se aşează la 
măsuţa unde găsesc simbolul ales. 
Se intuiesc materialele didactice şi 
se execută exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinii . 
Echipa albinuţelor va picta,echipa 
fluturaşilor va modela iar echipa 
buburuzelor va desena hrană pentru 
albinuţa Fifi. 
În timp ce copiii lucrează 
educatoarea îi îndrumă stimulându-
le încrederea în forţele proprii şi 
încurajându-i. 
 

Ecusoane 
 
Plastilină 
Planşete 
 
Marcăre 
Creioane 
colorate 
Acuarele 
Apă 
Pensule 
Coli  
 
Bagheta magică 
Chei  
 
 
 
 

Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul 
 
Mâna oarbă 
 
 

Evaluarea 
lucrărilor realizate 
 
 
 
 
Autoevaluare 

8.Încheierea 
activităţii 

Se vor face aprecieri individuale şi 
colective iar albinuţ împarte 
recompense. 

 
 

 
 

Evaluare orală 
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EXPLOZIA STELARĂ 
 
              
                  
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                                                                                                                                                    
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     CÂND?  

 
     UNDE? 

 
     DE CE? 

 
        CE? 

  
        CINE? 



24

 
                                                          
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 

 
 

 
Ce a prins băiatul în 
pumn? 
Ce l-a rugat 
gândăcelul? 
 Ce am învăţat din 
această poezie?  

Cine plângea în 
pumnul băiatului? 
Cine plângea după 
gândăcel?  

Când a deschis 
băiatul pumnul?  
Când a trimis 
autorul pe băiat la 
părinţi? 

Unde a greşit 
băiatul? 
Unde a căzut 
găndăcelul? 
Unde a trimis 
autorul pe băiat? 

De ce trebuie să 
ocrotim micile 
vieţuitoare? De ce 
autorul l-a certat 
pe băiat?  
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O ACTIVITATE PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI 
 

Prof. Dumitra Coman  
GPN nr. 1, Valea-Părului, Beceni, Buzău 

         
În cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie am desfăşurat o activitate la care au participat 

preşcolari, părinţi, cadre didactice. „Despre drepturile copilului”, o activitate inclusă în domeniul 
experienţial „Om şi Societate”, a fost o reuşită, copiii manifestând un real interes pentru 
necunoscut. Înainte de activitate aveam îndoieli cu privire la înţelegerea conţinuturilor, deoarece 
informaţiile de acest gen sunt abstracte pentru nivelul preşcolar. 
        Punctele forte ale acestei activităţi au fost: 

- utilizarea calculatorului; 
- prezentarea PP;  
- videoclipul educaţional; 
- strategiile didactice – elementele de joc. 

       Ca minusuri adaug faptul că am doar un calculator în sala de grupă, care nu este conectat la 
internet. În timpul zilei copiii au mai dorit să vadă imagini cu copii din alte zone/ţări şi a trebuit să 
le promit că voi aduce a doua zi... 
       A fost o activitate de consolidare. Fişele de evaluare, modul cum au selectat imaginile şi    
le-au încadrat în „ciorchine”, cum au comentat secvenţele videoclipului mi-au dovedit că au înţeles 
nişte noţiuni abstracte pentru vârsta lor. 
        Copiii au dovedit interes pe tot parcursul activităţii, mai ales că le divulgasem jumătate din 
surpriză, anunţându-i că vor vedea un filmuleţ „cu ei”. Adulţii au fost încântaţi de modul în care 
copiii lor se întreceau să comunice, să dovedească abilităţi în lucra pe calculator. Unii chiar s-au 
integrat în atmosfera creată, au răspuns la întrebări, au descifrat mesajul unor imagini, i-au 
supravegheat pe copii în îndeplinirea sarcinilor. Au plecat hotărâţi să răspundă şi altor solicitări din 
partea grădiniţei, cu materialele necesare, cu participare la diferite acţiuni. 
        Activitatea a fost atractivă, interactivă, iar metodele didactice activ-participative şi, mai ales, 
integrarea în lecţie a mijloacelor tehnice de comunicare i-au încurajat să pună întrebări, să discute 
despre lecţie mult timp. 
 

PROIECT  DE  ACTIVITATE 
 
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: OM ŞI SOCIETATE 
                                                      - Educaţie pentru societate - 
GRUPA: combinată 
TEMA:  „Despre drepturile copilului”  (Proiect tematic „Sunt copil european!”) 
MIJLOC DE REALIZARE: convorbire 
TIPUL ACTIVITĂŢII: fixare şi sistematizare 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
- să identifice mesajul unei prezentări video, fotografii/imagini, referitoare la drepturile copilului/ 
omului; 
- să stabilească poziţia unui jeton în „ciorchine”, pe panou, în funcţie de mesajul transmis; 
- să transmită intenţii, gânduri în ceea ce priveşte toleranţa şi nediscriminarea, acceptarea şi oferirea 
de şanse egale pentru toţi; 
- să manifeste un comportament de cooperare în grup, pentru luarea unor decizii sau pentru                 
îndeplinirea unei activităţi comune. 
STRATEGII DIDACTICE:  
Metode si procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, problematizarea,  
                                   „Ciorchinele” , joc-ex. „Eu citesc, tu arăţi!”, („Eu arăt, tu citeşti!”) 
Mijloace de învăţământ: PPs, filmuleţ educaţional, imagini, fişă de lucru, calculator, panou, 
instrumente de scris. 
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Elemente de joc: surpriza, aplauze, mişcarea,  
Forme de organizare: frontal, grupuri mici, individual. 
EVALUARE:  
    -evaluare orală (răspunsurile date) şi scrisă (fişa de lucru); 
    -observaţia sistematică (comportamentul în timpul activităţii). 
 DURATA – 40 - 45 minute 
 BIBLIOGRAFIE:  
   - Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului, 2008 
  - Silvia Breben şi colaboratorii: “Metode interactive de grup” – ghid metodic – 60 metode şi 200 
aplicaţii practice pentru învăţământul preşcolar, Editura Arves. 
 

EVENIMENTE 
DIDACTICE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII  

DIDACTICE 

EVALUARE 
instrumente şi 

indicatori 
 

Moment 
organizatoric 

 
 
 

Se asigură condiţiile necesare unei bune 
desfăşurări a activităţii: 
- aerisirea sălii de clasă; 
- aranjarea materialului şi a mobilierului; 
- introducerea copiilor în sala de clasă pe 
ritmica melodiei „Toţi copiii pământului”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
I-Introducerea in 
activitate  
 
a) Captarea atenţiei  
 
 
b) Anunţarea temei şi 
a obiectivelor 
 
 
 

     a) Captarea atenţiei 
Se va face prin prezentarea PowerPoint „O zi 
din viaţa mea de preşcolar”. Vor urma discuţii 
pe baza prezentării (personajele sunt copii 
cunoscuţi lor, care au frecventat grădiniţa 
noastră, iar acum sunt şcolari) 
    b) Anunţarea temei  
Voi anunţa copiii că vom vorbi despre  legea 
care cere respectarea, promovarea şi 
garantarea drepturilor copilului. Le voi cere să 
privească atent o fişă, prezentată sub formă de 
surpriză, în care sunt ilustrate unele din aceste 
drepturi. Le propun „să confecţionăm” şi noi 
un panou pe care să afişăm ceea ce ştim 
despre drepturile copilului, pentru a fi 
cunoscute şi respectate de toată lumea: copii, 
părinţi, bunici... 

-frontal; 
-conversaţie pe 
baza prezentării 
PP; 
-calculator; 
-surpriza. 
 
 
 
 
-frontal 
-expunerea 
-fişă cu text şi 
imagini 
-surpriza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-observarea 
comport. initial, 
verbal şi 
nonverbal, a 
interesului 
pentru activitate 

II-Reactualizarea 
cunoştinţelor  
-Desfăşurarea 
convorbirii- 
a) Prezentarea 
planului convorbirii 
 
 
 
 
 
b) Realizarea 
convorbirii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Prezentarea planului convorbirii o voi 
face, citind fişa prezentată anterior: eu - textul, 
iar copiii – imaginile.  
1. Dreptul la viaţă. 
2. Dreptul de a fi egali, indiferent de rasă, sex, 
limbă, religie. 
3. Dreptul la un nume, o cetăţenie, o familie. 
4. Dreptul de a se bucura de cea mai bună 
stare de sănătate. 
5. Dreptul la educaţie. 
b) Realizarea convorbirii: 
  Pentru realizarea acesteia într-un mod 
atractiv, le propun realizarea panoului. Voi 
solicita copiilor să aşeze pe panou, mai întâi, 
cele cinci imagini mari, reprezentând 
drepturile enunţate, apoi, imagini, jetoane 
conform planului expus. Pentru fiecare drept 
enunţat există pe fiecare masă cel puţin o 
imagine, un jeton sugestiv.  
Copiii vor lucra în grup. Fiecare grup va 
trebui să observe atent imaginile de pe măsuţă, 
să discute mesajul transmis de acestea şi să 

 
 
 
-frontal 
-expunerea 
-conversaţia 
-problematiz. 
-imagini, fişă 
 
 
 
 
 
 
 
 
-frontal, pe 
grupuri, 
individual 
-conversaţia 
-explicaţia 
-joc-ex. „Eu 

 
 
 
-observarea 
capacităţii de a 
se concentra 
asupra temei 
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c) Obtinerea 
performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stabilească locul potrivit pe panou. Căte un 
reprezentant „va citi” pentru celelalte grupuri  
şi va fixa pe panou imaginea selectată în 
cadrul grupului. 
    Sintezele parţiale se vor face după ce vor fi 
epuizate toate imaginile care ilustrează acelaşi 
drept. Exemplu: După ce vor fi fixate 
imaginile care au ca mesaj dreptul la educaţie, 
voi concluziona: Orice copil are dreptul la 
educaţie. Educaţia trebuie să pregătească 
copilul pentru viaţă,  
să-i dezvolte respectul pentru drepturile 
omului şi să-l formeze în spiritul înţelegerii, 
păcii şi toleranţei. 
 
c) Sinteza generalizatoare o voi face prin 
completarea „ciorchinelui”. 
 Fiecare verigă a „ciorchinelui” se va referi la 
unul din punctele incluse în planul 
convorbirii. Răspunsul la întrebări, selectarea 
imaginilor, compunerea unor mesaje sunt 
modalităţi prin care voi putea verifica şi 
sintetiza cunoştintele acumulate. 
       Voi urmări exprimarea clară, expresivă, 
corectă din punct de vedere gramatical, 
manifestarea unei atitudini pozitive faţă de 
„toţi copiii pământului”. 
Fişă de lucru- copiii vor rezolva următoarele 
sarcini: 
1. Încercuieşte elementele care sugerează 

dreptul la educaţie! 
2. Împarte jucăriile în mod egal celor doi 

copii! Recită cel puţin două versuri 
(poezii/ cântece) referitoare la dreptul de 
a fi egali. 

3. Descoperă şi colorează drumul copilului 
către medic! 

4. Desenează trei membri ai familiei tale. 
Ştii ce drepturi au ei? 

 
Film educaţional „Şi copiii au drepturi!” 
Filmul cuprinde fotografii realizate în cadrul 
unor proiecte tematice, parteneriate, activităţi 

citesc, tu arăţi!” 
- Ciorchinele 
(variantă ) 
 - activitate 
frontală 
combinată cu 
activitate pe 
grupuri) 
-imagini, 
jetoane, mesaje 
scrise, 
panou 
- aplauze, 
mişcarea 
 
 
 
 
 
 
-frontal /  
pe grupe / 
individual 
-conversatia,  
problematiz, 
-joc-ex. „Eu arăt, 
tu citeşti!” 
-panou 
-deplasarea, 
aplauze 
 
 
 
-frontal /  
Individual. 
-Instrumente de 
scris/ colorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-analiza 
răspunsurilor, 
aprecierea 
creativităţii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-aprecieri 
verbale 
frontale şi 
individuale, 
privind 
selectarea/ 
citirea/ fixarea 
imaginilor 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea fişelor 
de  lucru; 
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Evaluare finală 
 

desfăşurate cu copiii pentru a se familiariza cu 
unele drepturi şi îndatoriri. 
Sarcina copiilor este aceea de a descoperi că, 
fotografiile care se derulează în film, se 
încadrează în anumite drepturi ale copiilor, 
oamenilor. 

 
-frontal; 
-conversaţie pe 
baza prezentării 
videoclipului; 
-film; 
-calculator; 
-surpriza. 

III - Incheierea 
activităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le voi explica faptul că această lege, care 
cuprinde mult mai multe drepturi ale copiilor, 
ar trebui să fie aplicată în toate ţările din lume, 
dar, din păcate, mai sunt mulţi copii care 
suferă de foame şi de boli, pentru că părinţii 
nu au bani, copii care nu merg la şcoală, copii 
care nu au o familie. 
Vom compune împreună un mesaj pentru 
oamenii mari: Salvaţi copiii! Respectaţi-le 
drepturile! 
 Aprecieri asupra modului de participare la 
activitate.   

 
-frontal 
-conversaţia 
-explicaţia 
-problematiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-compunerea 
mesajului 
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CONSILIEREA PSIHODEDAGOGICĂ 
Comparaţie între consiliere şi psihoterapie 

- eseu-  
 

Prof. înv. primar Maria-Daniela Chivulescu  
Şcoala Gimnazială „Coresi” Târgovişte 

 
Confuzia dintre consiliere şi psihoterapie este o tendiţă tot mai des întâlnită, mai ales în 

rândul persoanelor neavizate,  iar cei care beneficiză de activităţile de consiliere sau asistenţă 
psihopedagogică sunt etichetaţi ca fiind bolnavi psihic, nebuni, psihopaţi etc.. De aceea se impune 
încă o dată în plus lămuririrea acestor noţiuni. 

Conform dicţionarului de psihologie, psihoterapia reprezintă o „metodă de tratament 
psihologic aplicată tulburărilor de natură psihogenă. E utilizată nu numai la subiecţii psihotici şi 
nevrotici ci şi la cei cu dificultăţi de adaptare.” ( Popescu-Neveanu, P., 1978, p.590). 
             Consilierea psihologică este intervenţia psihologică în scopul optimizării, autocunoaşterii 
şi dezvoltării personale şi/sau în scopul prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi 
de comportament. Consilierea psihologică se deosebeşte de consilierea educaţională/şcolară. În 
timp ce consilierea educaţională/şcolară este focalizată pe probleme de educaţie şi carieră, 
consilierea psihologică implică intervenţia specialistului psiholog (sau asimilat) în optimizare 
personală şi în ameliorarea problemelor psiho-emoţionale şi de comportament. Consilierea 
psihologică se deosebeşte de psihoterapie. Numai psihoterapeutul poate face intervenţie psihologică 
pentru psihopatologie, în timp ce consilierul psihologic se focalizează pe optimizare şi dezvoltare 
personală, probleme psihologice sau de patologie somatică în care sunt implicaţi factori psihologici. 
Psihoterapeutul-psiholog are toate competenţele consilierului psihologic. 
            Psihoterapia este intervenţia psihologică realizată ştiinţific şi în spirit umanist în scopul 
optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale, precum şi în scopul modificării factorilor 
psihologici implicaţi în tulburările psihice, psihosomatice şi în tulburările somatice dar şi în situaţii 
de risc.  
 Psihoterapia vizează tratarea şi ameliorarea problemelor de natură psihologică. Scopul 
principal al psihoterapiei este acela de restructurare a clientului în vederea modificării reacţiilor, 
emoţiilor, comportamentelor, gândurilor distructive şi dezadaptative care interferează major în viaţa 
individului client, impiedicându-l pe acesta să trăiască în armonie şi fericire. Relaţia dintre 
psihoterapeut şi client este una de parteneriat şi înţelegere.  Clientul este susţinut şi ajutat în a se 
cunoaşte pe sine, în a-şi identifica problemele şi a le rezolva. Psihoterapia se adresează suferinţelor 
interioare cum ar fi: atacuri de panică, nevroze, anxietăţi, tristeţe, probleme de separare, traume 
(divorţ, pierderi de sarcină, deces, boli cronice, somaj etc.), probleme identitare, tulburări 
psihosomatice, disfuncţii sexuale, etc. 

Consilierea psihologică este o formă de intervenţie psihologică care se adresează 
persoanelor aflate într-o situaţie de impas existenţial. Acest impas poate fi de natură familială, 
socială sau profesională. Consilierul îl ajută pe client să poată gestiona o situaţie de criză prin noi 
metode şi să îşi găsească multiple soluţii la aceasta. În urma consilierii, clientul îşi va dezvolta 
capacitatea de a putea să facă schimbări atât în plan psihologic, cât şi social, îşi va îmbunătăţii şi 
puterea de a lua decizii eficiente şi conforme cu nevoile sale, îşi va putea gestiona optim resursele 
personale. Ceea ce se urmareşte prin cosilierea psihologică este optimizarea şi dezvoltarea 
personală, autocunoaşterea, adaptarea eficientă la societate şi la condiţiile de viaţă.  

Consilierea psihologică vizează: temeri legate de sarcină şi naştere, probleme de cuplu, 
intervenţii în cazul unui divorţ (consilierea copiilor şi a soţilor), conflicte familiale, conflicte 
personale de comportament sau interioare (emoţionale), orientare vocaţională, intervenţii în 
mediul organizaţional. De asemenea, oferă şi intervenţii psihologice suportive pentru bolnavii în 
stadii terminale. 

Diferenţa dintre consiliere psihologică şi psihoterapie este atât durata (psihoterapia 
presupune un număr mai mare de şedinţe), cât şi obiectivele urmărite. În consilierea psihologică se 
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urmăreşte rezolvarea situaţiei de criză şi adaptarea la noile condiţii de viaţă, iar în psihoterapie se 
vizează o restructurare a individului. 

Modalitatea de lucru este fie individuală, fie de grup (familie), fie în grup (cu anumite 
tematici: optimizare personală, femei gravide, parinţi începători, copii, adolescenţi, adulţi, 
vârstnici, probleme existenţiale cotidiene, probleme oncologice, neurologice, somatice, boli 
cronice etc.).  

Psihoterapia adoptă un model medical, în timp ce consilierea adoptă un model educaţional 
al dezvoltării fiinţei umane. Psihoterapia este o formă de terapie, de tratament, prin vorbire şi te 
poate ajuta în situaţiile în care simţi că nu mai faci faţă din punct de vedere emoţional, că 
întâmpini dificultăţi în relatţile cu ceilalţi, că te deranjează o serie de simptome. Psihoterapia este 
un tratament al tulburărilor emoţionale şi al celor mentale. Persoanele care urmează o psihoterapie 
o pot face din foarte multe motive, dar au în comun faptul că nu sunt multumiţi de anumite aspecte 
ale vieţii lor. Psihoterapia utilizează analiza, interpretarea şi, uneori, sugestia astfel încât pacientul 
să dobândească o mai mare eficienţă personală.  

Consilierea psihologică este centrată pe ceea ce aparţine prezentului: acum şi aici, este 
focalizată pe o problemă anume, este o intervenţie de durată scurtă sau medie, se adresează 
comportamentelor problematice ale clientului, optimizării capacităţilor sale de comunicare, cât şi 
altor aspecte bine delimitate. Consilierea psihologică nu este o formă de tratament a tulburărilor 
mentale în timp ce psihoterapia pune accentul pe intervenţie, tratament şi reconstruc-ie a 
personalităţii.  

Oricine poate avea un beneficiu din consiliere sau psihoterapie, pentru că nimeni nu trece 
prin viaţă fără ca la un moment dat să nu aibă unele dificultăţi emoţionale sau psihologice. Dacă 
există ceva ce de regulă interferează cu satisfacţia în viaţa personală, socială, profesională, sau 
dacă apar unele dificultăţi psihice, atunci consilierea sau psihoterapia va fi de folos. Este de 
asemenea indicat să se consulte un consilier sau un psihoterapeut pentru simplul fapt că se doreşte 
o viaţă altfel şi nu se ştie cum şi ce să fie schimbat. 

Cei mai mulţi specialişi din domeniul psihologiei apreciază că atunci când analizăm 
comparativ consilierea şi psihoterapia, trebuie să ne raportăm la anumite criterii, cum sunt:  

severitatea problemelor clientului: psihoterapia tratează indivizi cu probleme grave, de 
ordin psihic, în timp ce consilierea psihopedagogică tratează indivizi normali, care 
întâmpină diverse dificultăţi în calea dezvoltării personalităţii lor; 
natura problemelor ce trebuie soluţionate: psihoterapia este centrată, în special, pe probleme 
de ordin afectiv, intrapersonal, pe când consilierea psihopedagogică este centrată pe 
probleme de ordin cognitiv, interpersonal concret situaţional şi decizional; 
scopurile urmărite: psihoterapia vizează schimbarea personalităţii în ansamblul său precum 
şi a conduitei individului, iar consilierea psihopedagogică vizează evidenţierea acelor 
caracteristici de personalitate care îl ajută pe individ să rezolve problemele cu care se 
confruntă; 
metodele şi tehnicile utilizate: cele folosite în psihoterapie sunt complexe, riguroase şi 
presupun o formare profesională aprofundată (cursuri postuniversitare de specializare) a  
terapeutului, fiind uneori asociate cu un tratament medicamentos; metodele şi tehnicile 
utilizate de consilierul psihopedagogic sunt similare cu cele din psihoterapie dar mai simple 
şi nu necesită o formare profesională postuniversitară, nefiind asociate niciodată cu un  
tratament medicamentos.  
De asemenea, diferenţierea  dintre consiliere şi psihoterapie se produce şi la nivelul 

următoarelor aspecte: consilierea se adresează tuturor persoanelor şi nu numai celor cu probleme de 
natură neuro-psihică; consilierea se ocupă în primul rând de alegerile, deciziile şi proiectele  
indivizilor şi apoi de schimbările în planul comportamentului sau al personalităţii; consilierul 
trebuie să aibă o pregătire interdisciplinară, ceea ce presupune cunoştinţe şi competenţe în domenii 
ca: psihologie, pedagogie, sociologie, economie, antropologie, etc.. (Tomşa Gh., 1999, p.29).  

În concluzie, putem aprecia că este dificil de realizat o distincţie netă între consiliere şi 
psihoterapie, poate chiar imposibil.  Gheorghe Tomşa preciza că: „atât consilierea cât şi 
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psihoterapia sunt procese de influenţare reciprocă. În cadrul şedinţelor de consiliere sau de  
psihoterapie, chiar şi simpla încurajare a persoanei care solicită ajutor să vorbească despre 
problemele sale va avea un efect benefic asupra evoluţiei viitoare a  individului. (Tomşa, Gh., 1999, 
p.19).  
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EXPERIMENTAREA EFICIENŢEI JOCULUI DIDACTIC 
LA ŞCOLARUL MIC 

  
 Prof. Maria Cristina Noanea 

 
Cercetările psihologice efectuate în secolul nostru în problema jocului au pus în  evidenţă 
numeroase elemente psihologice care conturează această formă de activitate specific  umană. Este 
vorba de acele elemente psihologice care definesc jocul în general şi care sunt  foarte operante la 
copiii de vârstă şcolară mică. Prin prezenţa şi acţiunea acestor elemente  psihologice, copiii ies din 
,,anonimat’’ şi ni se înfăţişează ca fiinţe cu personalitatea în  formare, care gândesc, acţionează 
motivat după posibilităţi şi aspiră la perfecţionare. 
 Practica şi teoria educaţiei au demonstrat locul pe care îl ocupă jocul în viaţa  şcolarului mic, 
în activitatea de instruire şi educare a acestuia. Prin intermediul jocului, copiii  îşi îmbogăţesc 
experienţa cognitivă, îşi educă voinţa şi pe această bază formativă îşi  conturează profilul 
personalităţii. 
 Jocul didactic este o formă de activitate distractivă şi accesibilă copilului, prin care se  pot  
realiza o bună parte din sarcinile instructiv – educative din învăţământul primar. 
 
 

IV.1. Tema cercetării 
 Este eficient jocul didactic ca metodă de predare – învăţare a  numerelor naturale de la  0 la 
10 în clasa I? 

 
IV.2. Scopul cercetării 

 Cunoaşterea locului şi rolului pe care îl ocupă jocul didactic ca metodă de predare – învăţare 
a numerelor naturale de la 0 la  10 în clasa I. 
                                           

IV.3. Obiectivele cercetării 
 ● optimizarea performanţelor şcolare prin utilizarea jocului didactic; 
 ● activizarea şi optimizarea potenţialului intelectual şi fizic prin utilizarea jocului  didactic; 
 ● dobândirea unor însuşiri sociale prin intermediul jocului didactic. 

 
IV.4. Ipoteza cercetării 

 Presupunem că în urma folosirii cu precădere a jocului didactic ca metodă de predare – 
învăţare, elevii de vârstă şcolară mică îşi vor însuşi mult mai rapid şi conştient numerele  naturale 
de la 0 la 10.  
                                

IV.5. Metode de cercetare utilizate 
 Metodele folosite pentru verificarea ipotezei cercetării sunt: observaţia sistematică, 
convorbirea cu elevii, probele de evaluare, jocul didactic, experimentul pedagogic. 
 În cadrul lecţiilor de matematică am utilizat observaţia pentru a urmări modul de  
participare a elevilor, capacitatea de efort intelectual, ritmul de lucru, interesul şi  îndemânarea, 
influenţa aprecierilor. 
 Consemnând datele în mod sistematic şi în ordinea desfăşurării lor în caietul fişier al  clasei, 
notă fidelă a datelor observaţiei, am putut întocmi corect fişa psihopedagogică a  elevilor înainte de 
intrarea în clasa a II- a.  
 O altă metodă utilizată a fost convorbirea cu elevii, dar nu ca metodă de sine stătătoare, ci 
integrată altor metode (observaţia, experimentul). În timpul orelor de matematică  am purtat 
dialoguri cu elevii. În unele cazuri au fost necesare convorbiri individuale cu elevii, pentru a 
înţelege anumite sarcini, avându-se în vedere principiul tratării diferenţiate a elevilor. 
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 Am utilizat experimentul pedagogic prin care am urmărit observarea şi măsurarea efectelor 
manipulării variabilei independente – activitatea de joc – asupra variabilei dependente – însuşirea 
numerelor naturale. Experimentul a constat în predarea prin  intermediul jocurilor didactice a 
numerelor naturale de la 0 la 10. Elevii supuşi acestui  experiment au obţinut rezultate superioare 
celor din grupul de control. 
 Ca metodă de colectare a datelor cercetării am folosit metoda probelor scrise.  
 Ca metodă de măsurare a datelor am folosit numărarea, clasificarea şi ordonarea datelor în 
ordine crescătoare în funcţie de calificativele obţinute. Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor 
cercetării am folosit graficele statistice. 
 

IV.6. Grupul de elevi cuprins în cercetare 
 Pentru verificarea ipotezei de lucru adoptate în cercetare, mi-am fixat atenţia asupra  elevilor 
de vârstă şcolară mică (6/7  ani). 

Grupul de subiecţi a fost format din 38 de elevi înscrişi în clasa I la Gimnaziul de Stat  
,,Traian’’ din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş – şcoală unde îmi desfăşor activitatea. 
 Majoritatea dintre subiecţi s-au născut şi au crescut în condiţii specifice mediului  urban, 
frecventând grădiniţele aflate în municipiul nostru. 
 Ei reprezintă două clase I cu care se poate realiza o bună desfăşurare a procesului instructiv-
educativ. 
  
 Grupul experimental este alcătuit din 18  elevi cu vârste cuprinse între 6 şi 7 ani, din clasa 
I  C de la Gimnaziul de Stat ,,Traian’’ din Târnăveni. 

Grupul de control este alcătuit din 20 de elevi de aceeaşi vârstă, din clasa I B, de la  acelaşi 
gimnaziu. 
 

IV.7. Desfăşurarea cercetării 
I. Etapa preexperimentală 

Pentru evaluarea cunoştinţelor referitoare la numerele naturale de la 0 la 10 ale elevilor 
înscrişi în clasa I, în primele zile de şcoală, am aplicat o probă de evaluare. 

I.1. Aplicarea probei iniţiale 
Fiecare elev are câte o cutie de creioane colorate. Ei trebuie să scoată din cutie, pe rând, şi să 

le aşeze pe bancă, câte 5 creioane, câte 4 creioane, câte 3 creioane, câte două creioane şi câte 1 
creion. 

 
Răspunsurile fiecăruia dintre cei 38 de elevi au fost evaluate în funcţie de o scală  conform 

căreia: 
          număr de   
      grupări corecte 

       nota acordată      diviziunea scalei 

                    2                     7                     insuficient 
                    3                              8               suficient 
                    4                      9              bine 
                    5                            10                      foarte  bine 

  
I.2. Interpretarea rezultatelor 
 În urma aplicării probei am obţinut următoarele rezultate: 
Grupul 1 – experimental 

 
NR.CRT.  

 
REZULTATE 

 
NR. DE ELEVI 

 
PROCENTE 

       1.         Foarte bine            5               27,77% 
       2.        Bine            6            33,33% 
       3.     Suficient            3            11,11%        
       4.     Insuficient            4            22,22%       
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În urma probei aplicate, în cadrul grupului 1 – experimental (aşa cum reiese din graficul  prezentat 
mai sus), 5 subiecţi au obţinut calificativul F.B., ceea ce reprezintă 27,77% din cei 18 subiecţi ai 
grupului, 6 subiecţi calificativul B., ceea ce reprezintă 33,33% din numărul de subiecţi, 3 dintre ei 
calificativul S, ceea ce reprezintă 16,66% din numărul de subiecţi, 4 subiecţi calificativul I, ceea ce 
reprezintă  22,22% din totalul de elevi.   
 Grupul 2 – de  control 

NR.CRT. REZULTATE NR. DE ELEVI PROCENTE 
        1.       Foarte bine          6             30% 
        3.        Bine            6             30% 
        4.         Suficient          3             15% 
        5.           Insuficient           5             25% 

 
 În urma probei aplicate în cadrul grupului 2 – de control 6 subiecţi au obţinut calificativul 
F.B., reprezentând 30% din totalul de elevi, 6 subiecţi calificativul B., reprezentând 30% din 
numărul de subiecţi, 3 subiecţi calificativul S, reprezentând 15% din  subiecţi şi 5 subiecţi 
calificativul I,  reprezentând 25% din subiecţi. 

 
Diagrama 1. Situaţia comparată a rezultatelor 

    Analizând diagrama de mai sus privind situaţia comparată a nivelului cunoştinţelor  
elevilor din cele două clase, grupul experimental şi de control, observăm că rezultatele  obţinute de 
elevi sunt apropiate. Astfel fiecare grup, atât cel experimental cât şi cel de  control, cuprinde un 
număr aproximativ egal de subiecţi, un număr aproximativ egal de subiecţi foarte buni, buni, slabi şi 
foarte slabi.  
 
II. Etapa experimentală 
 În această etapă elevii din grupul experimental au fost supuşi experimentului. Am predat 
numerele de la 0 la 10 prin intermediul jocurilor didactice.  
 În grupul de control s-a realizat predarea utilizând cu precădere metodele clasice. În grupul 
experimental am aplicat jocuri didactice pentru însuşirea cunoştinţelor referitoare la numerele 
naturale de la 0 la 10. 

Voi prezenta în continuare jocurile aplicate elevilor mei. 
În predarea numărului şi cifrei 1 am prezentat copiilor ,,Povestea cifrei 1’’. 
 ,,A fost odată ce-a fost, de când Hâncu’ şi Pământul, să ne ţină tot cuvântul, că acesta-i  
începutul… 
 Când Dumnezeu a făcut Pământul, a făcut şi Soarele…şi Luna… 
 Când Soarele era pe cer, Luna era în partea opusă a Pământului şi niciodată nu se  întâlneau. 
Şi tare ar fi vrut să se apropie de frăţiorul ei, Soarele! 
 Dar iată că într-o zi, ce se gândi Luna? Pe când era iarăşi Soarele pe cer, în mijlocul  zilei, 
Luna trimise un cârlig lung, lung, din fir împletit din mătase, ca să tragă Soarele spre ea, să fie mai 
aproape. 
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 Dumnezeu văzu cârligul trimis de Lună şi îi plăcu felul cum îl construise. Dar îl topi  repede 
şi apoi o certă: 
 - Tu eşti numai una! Soarele e numai unul! Nu puteţi să vă apropiaţi! Despărţiţi veţi fi  pe 
veci! 
 De atunci, când cineva a dorit să arate semnul unui singur lucru, a desenat acel cârlig  trimis 
de Lună către Soare. 
 Şi aşa a apărut cifra 1…’’ 
 Copiii au avut ca sarcină să deseneze Soarele şi Luna şi să dea exemple de fiinţe  singulare – 
mama. 
 
 
   

Am desfăşurat jocul ,,Colorează tot atâtea pătrate câte îţi arată cifra’’. 
Scopul jocului:  formarea noţiunii de număr prin conţinutul său.  
Sarcina didactică: să coloreze numărul de pătrate corespunzător cifrei. 
Material didactic:  fişe reprezentând pătratul de mai jos.  
Regula jocului: le-am solicitat elevilor să privească cu atenţie cifra şi să coloreze tot  atâtea 

pătrate câte le arată aceasta.  
Recompensa a reprezentat-o un jeton cu cifra 1 pentru colorat. 

 
                    
 
 
                                                    

Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său am realizat-o prin jocul ,,Priveşte cu 
atenţie’’ 
Scopul jocului: realizarea corespondenţei între mulţime şi cifra corespunzătoare. 
Sarcina didactică:  trasează câte o săgeată de la cifră la desenele în care sunt tot atâtea 

obiecte câte indică cifra.  
Material didactic: fişe reprezentând fiinţe.  
Regula jocului: elevii numără cu atenţie elementele fiecărei mulţimi şi cele alcătuite  dintr-

un element le unesc cu cifra 1. 
Recompensa acordată primilor trei elevi a constat într-un jeton cu animale. 

          
                                                               

Cunoaşterea denumirii numărului am realizat-o prin memorarea poeziei:              
                                  ,,1 parcă e un băţ 
                                    Şugubăţ. 
                                    Poartă chipiul tras 
                                    Cu cozorocul pe nas.’’ 
 
 În predarea numărului şi cifrei 2 am citit elevilor ,,Povestea cifrei 2’’. 
 ,,A fost odată, pe când oamenii nu ştiau să scrie sau să citească, un copil, mare iubitor  de 
păsări şi animale, pe nume Petrişor. 
 Dimineaţa, cum se trezea, se ducea în curte, dădea de mâncare orătăniilor, le mângâia, 
vorbea cu ele, iar acestea îl răsplăteau cum puteau: cu lapte, ouă, iar altele, mai semeţe, îi dădeau 
câte o pană multicoloră din coada lor. 
 Într-o zi mohorâtă, când nori negri acopereau cerul, un vultur mare trecu pe deasupra casei 
lui Petrişor şi, din greşeală, scăpă din cioc două ouă, tocmai în căpiţa de fân. 
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 Petrişor nu recunoscu ce fel de ouă sunt şi îşi zise în gând că trebuie să afle. Luă ouăle, le 
duse repede la căldură şi aşeză pe ele şi o găină, care tocmai vroia să clocească… 
 După câteva zile ieşiră din ouă două răţuşte gălăgioase, care parcă nu-şi găseau locul prin 
curte. 
 Cu timpul răţuştele ciudate au părăsit curtea, iar peste o vreme Petrişor le găsi pe iazul  de la 
marginea satului. Ce frumoase erau! Chemă tot satul să le vadă! 
 Aveau gâtul lung şi unduit, iar penele erau curate. Toţi au rămas uimiţi privind la aceste 
păsări minunate. 
 Şi pentru că erau două astfel de păsări, oamenii au spus că de atunci încolo, când doreau să 
scrie cifra 2, să reprezinte aceste două păsări graţioase. 
 Şi aşa a apărut cifra 2…’’ 
 
 Am memorat cu elevii mei strofa corespunzătoare cifrei doi din poezia ,,Chipul cifrelor’’ 
pentru a-i ajuta să ţină minte denumirea numărului: 
   ,,Doi se-ndoaie  uşor 
   Pe picior. 
   Gâtul, vezi, e cam aşa 
   Cum îl are lebăda.’’ 
  
 
Am accentuat ce părţi ale corpului uman sunt câte două, adică perechi, apoi am  organizat jocul 
,,Cine desenează mai frumos un copil?’’ 

Scopul jocului: recunoaşterea elementelor corpului omenesc care sunt câte două. 
Sarcina didactică: să completeze o imagine dată cu elementele pereche care lipsesc. 
Materialul didactic: fişe reprezentând corpul omenesc. 
Regula jocului: elevii privesc cu atenţie desenele de pe fişe şi completează elementele  

pereche care lipsesc. 
Recompensa: primii trei elevi care completează corect fişa sunt aplaudaţi. 

 
Cunoaşterea cifrei de tipar am realizat-o prin jocul: ,,Cine ştie cât e ceasul?’’ 
Scopul jocului: recunoaşterea cifrelor.  
Sarcina didactică: să încercuiască cifra care corespunde orei pe care o arată ceasul 

deşteptător. 
Materialul didactic: a fost reprezentat de o fişă de muncă independentă.  
Regula jocului: elevii trebuiau să privească cu atenţie ceasul deşteptător, să observe  cifra 

arătată de acul mic, să o găsească între cifrele notate mai jos şi să o încercuiască.   
Recompensa: un ceas din carton. 

                   

  
                      

 

   

 0   1    2    0   1    2 
 
 Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său am realizat-o prin jocul:  
 

,,Cine completează mai repede tabelul?’’ 
  Scopul jocului: realizarea corespondenţei dintre număr şi mulţimea corespunzătoare  de 
elemente.  

Sarcina didactică: să completeze tabelul cu cifrele corespunzătoare mulţimilor date. 
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Material didactic: fişe cu imaginea de mai jos. 
Regula jocului: elevii trebuiau să numere cu atenţie elementele fiecărei mulţimi şi să scrie 

în căsuţe cifrele corespunzătoare.   
Recompensa: un jeton cu un roboţel.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
    
 
  
 

     

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

  

 

 
 
 

      

 
 În acelaşi scop am folosit jocul următor:  
 

,,Colorează cine ştie’’ 
Scopul jocului: realizarea corespondenţei dintre număr şi mulţimea corespunzătoare de 

elemente.  
Sarcina didactică: să coloreze atâtea elemente câte indică cifra din capul coloanei. 
Material didactic: fişe cu imaginea de mai jos.  
Regula jocului: le-am cerut elevilor privească cu atenţie cifra scrisă în rândurile din partea 

de sus a tabelului şi să coloreze atâtea elemente câte indică cifra.  
Recompensa: o mutră zâmbăreaţă.   

     1      0      2      2      1      2      0 

 
 
  
 
  
 
 

 
 
  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
  
 
 

 
 
  
 
 
  
  
 

 

 
În predarea numărului şi cifrei 3 am citit elevilor ,,Povestea cifrei 3’’. (anexe)                                       

 I-am ajutat pe elevi să memoreze versurile corespunzătoare cifrei 3. 

 
,,Trei a fost un ineluş 
Pe deget învârtecuş. 

Meşterul l-a rupt în două, 
Să-i dea folosinţă nouă.” 
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Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său am realizat-o prin jocul:  
,,Cine este atent?’’ 
 Scopul jocului: realizarea corespondenţei dintre număr şi mulţimea corespunzătoare.  
Sarcina didactică: să încercuiască cifra care corespunde numărului de obiecte desenate în 

fiecare casetă. 
Material didactic: fişe de muncă independentă.  
Regula jocului: elevii privesc cu atenţie elementele fiecărei mulţimi de elemente desenate 

pe fişa primită. Numără cu atenţie elementele fiecărei mulţimi şi încercuiesc cu creionul cifra care 
corespunde numărului de obiecte desenate. Câştigă primii trei elevi care încercuiesc  cifrele corecte  

Recompensa: un balon. 
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Cu acelaşi scop am realizat jocurile următoare: 

,,Scrie cifra corespunzătoare mulţimii din diagrame!’’ şi ,,Desenează în diagrame atâtea 
cifre câte îţi indică cifra’’. 
          Am cerut elevilor să-mi spună titlurile poveştilor în care apar trei personaje: ,,Capra cu  trei 
iezi’’ – iezii sunt 3, ,,Cei trei purceluşi’’. La sfârşitul orei au primit imagini cu cei trei iezi  pentru a-
i colora. 
În predarea numărului şi cifrei 4 am citit elevilor mei ,,Povestea cifrei 4’’. (anexe) 
 Cu ajutorul meu elevii au memorat strofa corespuntătoare numărului şi cifrei 4. 
 

Pentru înţelegerea procesului de formare a numărului am utilizat cu succes: 
 Jocul ,,Câte broscuţe sunt?’’ 
Scopul jocului: formarea deprinderilor de a număra în ordine crescătoare prin adăugarea 

unui element.  
Sarcina didactică: să scrie cifra corespunzătoare numărului de obiecte din fiecare mulţime. 
Material didactic: fişe de muncă independentă.  
Regula jocului: elevii vor primi o fişă cu tabelul de mai jos şi, după numărarea elementelor, 

vor scrie în partea de jos a tabelului cifra corespunzătoare fiecărei mulţimi. 
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Recompensă: câştigători sunt declaraţi primii trei elevi care rezolvă corect exerciţiul; 

aceştia vor primi câte un jeton cu broscuţe. 
 Pentru a forma noţiunea de număr prin conţinutul său am aplicat la clasa mea: 

Jocul ,,Alege corect’’  
Scopul jocului: stabilirea corespondenţei dintre dintre un număr şi mulţimea 

corespunzătoare.  
Sarcina didactică: să unească cifra 4 cu mulţimile care au 4 elemente. 
Material didactic: fişe cu imaginea de mai jos. 
Regula jocului: elevii trebuie să numere cu atenţie elementele fiecărei mulţimi şi să unească 

cifra 4 scrisă în mijloc cu mulţimile de obiecte care au patru elemente.  
Recompensă: primii trei elevi care rezolvă corect vor primi câte un creion colorat. 

 
 Ora de predare a numărului şi a cifrei 5 am început-o cu ,,Povestea cifrei 5’’ (anexe). 
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 Am memorat versurile corespunzătoare numărului şi cifrei 5 pentru ca elevii să reţină mai 
uşor cifra 5. 

,,5: credeţi oare că mă-nşel? 
E o seceră de-oţel. 

Dar deşi unealta-i nouă, 
Coada ei e ruptă-n două.’’ 

 
Pentru formarea noţiunii de număr prin conţinutul său am aplicat şi în predarea acestei  cifre 

jocul ,,Alege corect’’ însă am schimbat regula jocului.  
Scopul jocului: realizarea corespondenţei dintre mulţimea de elemente şi cifra 

corespunzătoare. 
Sarcina didactică: să ridice jetonul cu cifra corespunzătoare numărului de elemente al  

mulţimii arătate de mine. 
Material didactic: jetoane cu numerele de la 1 la 5.  
Regula jocului: Elevii au fost împărţiţi în două echipe. Fiecare membru al echipei are  în 

faţă jetoane cu numere. Eu am arătat elevilor mulţimi de obiecte iar ei aveau ca sarcină să ridice 
jetonul cu cifra corespunzătoare. Pentru fiecare răspuns corect am acordat câte un punct. 

Exemplu: am arătat o mulţime cu cinci raţe. Elevii trebuiau să ridice jetonul cu cifra 5. 
 Recompensa: echipa câştigătoare primeşte baloane. 
 
 Tot în acest sens am utilizat jocul ,,Scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente al 
fiecărei mulţimi’’. Elevii au primit fişe pe care au completat cifrele corespunzătoare. Primii trei 
elevi care au terminat au fost recompensaţi cu câte un F.B. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru realizarea corespondenţei între mulţime şi număr am utilizat jocul următor: 

,,Pisicuţa’’.Elevii mici sunt atraşi de desenele colorate şi de vieţuitoare, de aceea am folosit o fişă 
cât mai atractivă.  

Scopul jocului: stabilirea corespondenţei dintre un număr şi mulţimea corespunzătoare.  
Sarcina didactică: să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de elemente. 
Materialul didactic: fişa de mai jos. 
Regula jocului: elevii trebuiau să numere cu atenţie pisicile şi să încercuiască cifra 

corespunzătoare. Câştigători au fost declaraţi primii cinci elevi. 
Recompensa acordată primilor cinci elevi care au lucrat corect a constat într-un jeton cu o 

pisică pe care au avut voie să o coloreze cum doreau. 
 
 



41

 

    

 

  

 

  

 

 

    

         
0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5   0  1  2  3  4  5   0  1  2  3  4  5     0  1  2  3  4  5 
 
 Jocul următor a avut acelaşi scop ca şi cel precedent.  

,,În ocean’’ 
Scopul jocului: - să formeze mulţimi după criterii date; 

                                      - să numere corect în concentrul 0 –5; 
Sarcina didactică: să numere şi apoi să scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente 

al fiecărei mulţimi.  
Materialul didactic: fişa de mai jos, reprezentând animale acvatice.  
Regula jocului: le-am solicitat elevilor să formeze mulţimi grupând elementele de acelaşi 

fel, să numere elementele fiecărei mulţimi şi să noteze cifra corespunzătoare. Au fost  premiaţi toţi 
elevii care au lucrat corect. 

Recompensa: un jeton reprezentând un peştişor. 
 

      
 

       

 

   
 

    

 

   

 

    
 

 

                                        

                                         

                            

                                

                       
 

 
În predarea numărului şi a cifrei 6 am pornit de la ,,Povestea cifrei 6’’ (anexe). Elevii 

mei au fost foarte încântaţi de poveştile cifrelor şi aşteptau cu nerăbdare următoarea cifră pentru a-i 
afla povestea. Cu ajutorul meu elevii au memorat versurile corespunzătoare cifrei .  

,,Şase e un melc rotit 
În căsuţă răsucit. 

Parc-ar vrea să se răstoarne 
Şi să scoată-n grabă coarne.’’ 

 Pentru recunoaşterea cifrelor de tipar am aplicat jocul:  
,,Carnavalul cifrelor’’ 
Scopul jocului: - recunoaşterea cifrelor de tipar; 

                                      - realizarea corespondenţei dintre cifră şi rigleta corespunzătoare.          
Sarcina didactică: să recunoască cifra care se ascunde sub mască şi să unească cifra cu 

rigleta corespunzătoare. 
Materialul didactic: fişe cu imaginea de mai jos. 
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Regula jocului: le-am solicitat elevilor să privească cu atenţie măştile pentru a descoperi 
cifrele care se ascund sub ele, să unească măştile cu cifrele corespunzătoare şi apoi cu rigletele 
respective. Câştigători au fost declaraţi primii cinci elevi care au lucrat corect. 

Recompensa: primii cinci elevi care au rezolvat fişa au fost recompensaţi cu câte o mască. 

                                                                   

                                                                    ___ 

                                                                     

                                                                    

                                                                    

                                                                   

                                                                   
                Pentru realizarea corespondenţei dintre număr şi mulţimea de obiecte corespunzătoare  
am utilizat jocul: 

,,Dalmaţienii’’ 
Scopul jocului: realizarea corespondenţei dintre cifră şi mulţimea corespunzătoare de  

elemente.       
Sarcina didactică: să scrie cifra care reprezintă numărul de elemente al fiecăreia dintre 

mulţimile următoare.  
Materialul didactic: fişe cu imaginile de mai jos. 
Regula jocului: elevii au primit fişe cu imaginile de mai jos. Le-am solicitat să numere cu 

atenţie elementele fiecărei mulţimi şi să scrie dedesubt cifra corespunzătoare. Primii trei elevi care 
au rezolvat corect au fost recompensaţi. 

Recompensa: un jeton reprezentând un dalmaţian. 
 

 

 
 

 

        

    
 

      

 

           
    
 
 

Pentru consolidarea numărării şi stabilirea corespondenţei dintre elementele mulţimii  şi 
cifră am aplicat:   

,,Joc de copil’’ 
Scopul jocului: - consolidarea numărării; 

                                - stabilirea corespondenţei dintre elementele mulţimii şi cifră. 
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Sarcina didactică: să numere elementele mulţimilor (bulinele de pe floare) şi să coloreze în  
funcţie de un cod dat de mine. 

Material didactic: fişe reprezentând floarea de mai jos. 
Regula jocului: le-am solicitat elevilor să numere bulinele de pe fiecare petală şi să coloreze 

petalele în funcţie de codul următor: cu galben mulţimea formată din 6 elemente, cu  portocaliu 
mulţimea formată din 5 elemente şi cu verde mulţimea formată din 4 elemente. Câştigători au fost 
desemnaţi toţi elevii care au lucrat corect. 

Recompensa acordată tuturor elevilor care au lucrat corect a constat într-o floare de 
ciocolată. 

 
În predarea numărului şi a cifrei 7 am pornit de la povestea ,,Albă-ca-Zăpada şi cei şapte 

pitici’’. Folosind ca pretext povestea am consolidat numeraţia de la 1 la 7. Am folosit jocul ,,Cine 
răspunde mai repede?’’ Introducerea în joc am realizat-o cu ajutorul piticului venit la noi în clasă ca 
să verifice cât de bine ştim să numărăm. În traista piticului am pus mai multe sarcini pentru elevi. 
Colectivul de elevi a fost împărţit în două echipe. Câte un membru al echipei a venit pe rând în faţa 
clasei, a scos un bilet şi a rezolvat sarcina. Fiecare răspuns corect a adus echipei câte un punct. 
Echipa câştigătoare a fost recompensată de pitic cu un  jeton reprezentându-l chiar pe el. Sarcinile 
scrise pe bileţele au fost simple şi uşor de rezolvat de către copii: numără scăunelele din casa 
piticilor, farfuriile, lingurile, furculiţele, cuţitele, şerveţelele, pătuţurile, pernele, plăpumioarele. 
 Cu ajutorul meu elevii au memorat cu uşurinţă versurile corespunzătoare cifrei 7. 

7 parc-ar fi o coasă, 
Nu vă temeţi,nu-i 

tăioasă. 
Are coadă lungă, 

Să-i ajungă. 

 

 
 Un alt joc care s-a bucurat de succes în rândul elevilor mei l-a constituit cel de mai jos:  

,,Cine ştie cât e ceasul?’’ 
Scopul jocului: realizarea corespondenţei între cifrele de tipar şi cele de mână. 
Sarcina didactică: să deseneze limba mică a ceasului astfel încât să arate ora indicată în 

caseta de deasupra. 
  Material didactic: fişe cu imaginea de mai jos. 
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Regula jocului: elevii au primit fişe reprezentând ceasuri şi au avut ca sarcină să deseneze 
limba mică a ceasului astfel încât să arate ora indicată în caseta de deasupra.  

Recompensa: cei care au rezolvat corect sarcina primită au fost recompensaţi cu un ceas de 
carton. 

   Ora 3    Ora 7   Ora 5   Ora 1  Ora 6  Ora 2   Ora 4 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 Pentru cunoaşterea succesiunii numerelor naturale am aplicat jocul: 

,,Cine ştie să numere mai departe?’’   
Scopul jocului: învăţarea numeraţiei. 
Sarcina didactică: să numere în ordine crescătoare în concentrul 0 – 10. 
Regula jocului: Jocul se desfăşoară pe rânduri de bănci. Primul elev începe număratul  la 

semnal şi se opreşte la semnal. Elevul care greşeşte este eliminat putând reintra în joc dacă  
sesizează o greşeală şi o corectează. Câştigă rândul în care au rămas cei mai mulţi elevi în joc. 

Recompensă: rândul câştigător va fi aplaudat de cei care au pierdut. 
 Un alt joc pe care l-am utilizat cu succes a fost jocul următor. 

Jocul ,,Scrie la comandă’’ 
Scopul jocului: 

• dezvoltarea atenţiei şi a rapidităţii în scrierea numerelor naturale; 
• stabilirea relaţiilor dintre număr şi cifră; 
• dezvoltarea simţului ritmic. 

Sarcina didactică: să scrie cifra corespunzătoare numărului de bătăi. 
Materiale: caiet de matematică, baghetă. 
Regula jocului: învăţătorul organizează clasa, îi atenţionează pe elevi să facă linişte deplină 

şi să fie foarte atenţi. Cu bagheta se execută un număr de bătăi în catedră şi se solicită elevilor să 
scrie cifra corespunzătoare numărului de bătăi. 

Recompensă: copiii care au scris corect cifrele corespunzătoare numărului de bătăi au  
primit un balon. 

Am desfăşurat cu elevii jocul: 
  ,,Cine este mai rapid?’’ 

Scopul jocului: stabilirea corespondenţei dintre număr şi mulţimea corespunzătoare.  
Sarcina didactică: să scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente. 
Material didactic: fişe cu mulţimi de obiecte. 
Regula jocului: elevii au primit fişe cu mulţimi de obiecte. Le-am solicitat să numere cu 

atenţie elementele fiecărei mulţimi şi să scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente. Au fost 
declaraţi câştigători primii cinci elevi care au rezolvat corect sarcina. 

Recompensa: un jeton reprezentând un castel pentru colorat. 
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În predarea numărului şi cifrei 8 am pornit de la ,,Povestea cifrei 8’’, mult aşteptată  de 

către copii. 
 Împreună s-au memorat versurile corespunzătoare numărului 8. 

,,8 e ca şi un colac 
Uns cu miere şi cu mac. 

Nu-l mâncaţi, că vă-nşelaţi.’’ 
 Am desfăşurat cu elevii mei jocul ,,Alege corect’’. 

Scopul jocului: dezvoltarea atenţiei voluntare şi a vitezei de reacţie prin consolidarea  
deprinderilor de a utiliza corect numerele 1-8.   

Sarcina didactică: să ridice cifra corespunzătoare numărului rostit de mine. 
Materialul didactic: jetoane cu cifrele de la 1 la 8. 
Regula jocului: elevii au primit jetoane reprezentând numerele de la 1 la 8. Eu am rostit 

numel  unei cifre iar ei trebuiau să ridice jetonul cu cifra corespunzătoare numărului rostit de mine. 
Elevii care nu au ridicat jetonul cu cifra corespunzătoare au fost eliminaţi. Au fost declaraţi 
câştigători elevii care au rămas în joc până la final.   

Recompensa acordată învingătorilor a constat într-un lung şir de aplauze. 
 
 
 
 
 
 Ulterior am complicat jocul, scopul rămânând acelaşi.  
 Sarcina didactică: să recite poezia corespunzătoare cifrei. 
 Materialul didactic: jetoane cu cifrele de la 1 la 8 şi o minge din burete. 

Regula jocului: am arătat eu jetonul cu cifra iar elevul atins de mingea zburătoare a  
pronunţat numele cifrei şi poezia corespunzătoare ei.  

Recompensa a constat tot în aplauze.  
 

 Un alt joc folosit cu succes a fost jocul ,,Caută vecinii’’.  
Scopul jocului: consolidarea deprinderii de a compara numere.  
Sarcina didactică: să găsească vecinii numerelor date. 
Materialul didactic: planşe reprezentând mulţimi de elemente formate din figuri 

geometrice. 
Regula jocului: elevii trebuiau să găsească numărul cu o unitate mai mare şi mai mic decât 

cel reprezentat pe jeton. Eu am arătat jetonul pe care erau desenate figuri geometrice iar  elevii, 
după numărarea elementelor au scris în caiete numărul cu o unitate mai mare decât cel reprezentat 
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pe jeton şi numărul cu o unitate mai mic. Am acordat câte un punct pentru fiecare aflare corectă a 
fiecărui vecin. A câştigat echipa care a acumulat mai multe puncte. 

Recompensa a constat în jetoane cu figuri geometrice de colorat. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
În predarea numărului şi a cifrei 9 am pornit de la ,,Povestea cifrei 9’’. Elevii mei au fost 

încântaţi de aceste poveşti şi le-au aşteptat cu nerăbdare. 
 Am memorat versurile corespunzătoare cifrei 9: 

,,9 un cârlig să fie? 
Cine ştie? 

Este greu de-asemuit, 
Dar e 9 negreşit.’’ 

Pentru a realiza formarea noţiunii de număr prin conţinutul său am realizat cu elevii jocul  
,,Cine ştie, colorează!’’.  

Scopul jocului: stabilirea corespondenţei dintre un număr şi mulţimea corespunzătoare.  
Sarcina didactică: să coloreze atâtea obiecte câte indică cifra. 
Materialul didactic: fişe cu imaginea de mai jos. 
Regula jocului: elevii au primit fişe cu imaginile de mai jos. Le-am solicitat să privească cu 

atenţie cifra scrisă în capul coloanei, să numere atâtea elemente câte le indică aceasta şi să le 
coloreze. Au fost recompensaţi toţi elevii care au lucrat corect.  

Recompensa acordată elevilor care au lucrat corect a constat în ştampile reprezentând 
animale.   
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         Un alt joc pe care am început să-l aplic din această oră a fost jocul ,,Surpriza’’.  
            Scopul jocului: învăţarea ordinii strict crescătoare a şirului numerelor naturale. 
            Sarcina didactică: să unească numerele în ordine strict crescătoare. 
            Materialul didactic:fişele de muncă independentă.  
             Regula jocului: elevii au trebuit să unească numerele în ordine strict crescătoare. Spre 
surprinderea lor din liniile trasate s-a format un boboc de raţă.  
             Recompensa: elevii care au obţinut bobocul de raţă au avut voie să-l coloreze  

 
 În predarea numărului 10 am pornit de la memorarea versurilor corespunzătoare. 

,,10 vă trimite vestea 
Că s-a terminat povestea. 
Şi-a semnat pe cât se pare: 
Un băţ c-un ou în spinare.’’ 
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           Urmărind formarea noţiunii de număr prin conţinutul său am utilizat jocul ,,Cine ştie  să 
numere mai repede?’’.  
           Scopul jocului: stabilirea corespondenţei dintre număr şi mulţimea corespunzătoare.  
           Sarcina didactică: să scrie în căsuţe cifrele corespunzătoare. 
           Materialul didactic: fişe de muncă independentă. 
           Regula jocului: elevii trebuiau să numere şi să scrie cifra corespunzătoare. Au avut la 
dispoziţie un timp limitat.  
           Recompensa jocului a constat într-un jeton reprezentând un animal la alegere şi a fost  
acordată celor care s-au încadrat în timp şi au rezolvat corect. 
  

      
 

        
 
          
 

 
 

 
 

 
 
 
Un alt joc utilizat a fost jocul ,,Ce numere au fugit?’’.  
Scopul jocului: formarea deprinderii de a număra crescător şi descrescător. 
Sarcina didactică: să descopere numerele care lipsesc. 
Material didactic: jetoane cu numere şi tabele cu numere.  
Regula  jocului: elevii au urmărit cu atenţie numerele scrise în tabele şi au pus  jetoanele 

potrivite în locurile goale. Câştigători au fost declaraţi primii cinci elevi care au lucrat corect.  
Recompensa acordată primilor cinci elevi care au rezolvat corect a fost o fişă cu cifre  

zâmbăreţe pentru colorat. 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9      10 
 

0   3  5   8  10
           
10   7     4  2   

 
Un alt joc utilizat de mine a fost jocul ,,Ghiceşte numerele’’.  
Scopul jocului l-a constituit consolidarea cunoştinţelor privitoare la mărirea şi micşorarea 

cu un număr dat de unităţi.  
Sarcina didactică: să găsească vecinii numerelor. 
Materialul didactic: beţişoare. 
Regula jocului: eu am luat în mână câteva beţişoare şi le-am ascuns la spate. La întrebarea 

pusă de mine: ,,Câte beţişoare credeţi că am? elevii au răspuns cu un număr oarecare, până la 10. 



49

Dacă nu au ghicit numărul adevărat le-am spus că e ,,mai mare’’ sau  ,,mai mic’’(după caz) cu o 
unitate (două, trei) până ghicesc numărul.  

Recompensa acordată celui care a ghicit a constat în numirea ca conducător al jocului, 
luându-mi astfel locul.        
  

Deosebit de interesant a fost jocul ,,Domino’’.  
Scopul jocului: formarea conceptului de număr natural.  
Sarcina didactică: să formeze mulţimi de zece elemente. 
Materialul didactic: fişe de muncă independentă.  
Regula jocului: am împărţit elevilor fişe de muncă independentă pe care erau desenate piese 

de Domino şi le-am cerut să completeze jumătatea albă cu tot atâtea puncte încât totalul de puncte 
de pe o piesă să fie 10. Câştigătorii jocului au fost primii trei elevi care au lucrat corect.   

Recompensa  primită  de  primii  trei  elevi  a  constat  într-un  joc  ,,Domino’’. 
 ●           ●●               ●●           ●● 
                                                         ●                      ●●          
 
III. Etapa postexperimentală  
1. Aplicarea probei finale     
                                                          PROBĂ DE EVALUARE 
                                                                              

1. Scrie numerele care lipsesc de pe globuleţe: 
 

 
 
 

2. Scrie numărul elementelor din fiecare mulţime: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Colorează numărul mai mic:                 Colorează  numărul mai mare: 
 
 

 
 

7 8 9 2 0 6 

1 4 6
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4. Compune şi descompune numerele date: 
 
                  
 
 
 
 
 Evaluarea probei: Pentru exerciţiile 1 şi 4 câte 7 puncte. 
                                            Pentru exerciţiul 2 – 3 puncte.  
                                            Pentru exerciţiul 3 – 2 puncte.          
             Un punct din oficiu 
                                  TOTAL: 20 puncte 
            Calificativ: Foarte  bine: 18 – 20  puncte        
                                Bine:        15 – 17  puncte 
                                Suficient:      12 – 14  puncte 
                      Insuficient:    9  – 11  puncte 
 
2.Analiza  şi  interpretarea  datelor 

Grup  1 – experimental 
NR.CRT. REZULTATE NR. DE  ELEVI PROCENTE 
    1    Foarte  bine           7         38,88% 
    2          Bine           6            33,33% 
    3   Suficient           3         16,66% 
    4   Insuficient           2         11,11% 

 
 Grup  2 – de  control 
 

NR.CRT. REZULTATE NR. DE  ELEVI PROCENTE 
     1       Foarte  bine          6          30% 
     2   Bine          7          35% 
     3   Suficient          3          15% 
     4   Insuficient          4          20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 

Diagrama 2. Situaţia comparată a rezultatelor 
Analizând diagrama de mai sus privind situaţia comparată a nivelului cunoştinţelor  elevilor 

din cele două grupuri, grupul  experimental şi de control, observăm că la elevii din grupul 
experimental se observă rezultate mult superioare faţă de grupul de control. 
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IV. Verificarea la distanţă 
1. Evaluarea nivelului de cunoştinţe al elevilor 

Elevii din cele două grupe au supuşi după o perioadă de timp unei noi probe de evaluare 
pentru a surprinde modificările apărute din punctul de vedere al situaţiei cercetate, care să valideze 
sau să infirme ipoteza experimentului.  

 
PROBĂ DE EVALUARE 

 
1. Formează mulţimi cu şase elemente: 

                
 
2. Numără şi scrie cifrele corespunzătoare numărului de elemente: 

                
 
 

 
 
3. Completează  căsuţele  cu  vecinii  numerelor: 

 
 
 
4. Ajut-o pe albinuţa Maia să  fle câte flori are de colindat!  
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5. Colorează capra şi puiul ei, astfel: 1-albastru, 2-verde,3-galben, 4-maro, 5-roşu. 

 
 
Evaluarea probei: Pentru exerciţiul 1 se acordă 2 puncte. 

                                            Pentru exerciţiile 2 şi 4 se acordă câte 3 puncte.   
                                            Pentru exerciţiul 3 se acordă 6 puncte.      
                                            Pentru exerciţiul 5 se acordă 5 puncte.                                                       
                                            Se acordă 1 punct din oficiu.    
                                            Total: 20 puncte. 
  
Calificativ: Foarte  bine: 18 – 20 puncte 
          Bine:       15 – 17 puncte 
          Suficient:       12 – 14 puncte 
          Insuficient:      9 – 11 puncte 
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2. Analiza şi interpretarea datelor 
Grup 1 – experimental  

NR.CRT. REZULTATE NR. DE  ELEVI PROCENTE 
      1    Foarte  bine           8        44,44% 
      2        Bine                7        38,88% 
      3    Suficient           2        11,11% 
      4    Insuficient           1           5,55% 

 
Grup 2 – de control  

NR.CRT. REZULTATE NR. DE  ELEVI PROCENTE 
     1    Foarte  bine           6            30% 
     2       Bine           8            40% 
     3   Suficient           3            15%  
     4   Insuficient           3            15% 

 

 
                                            Diagrama  3. Situaţia comparată a rezultatelor  
           Analizând diagrama de mai sus privind situaţia comparată a nivelului cunoştinţelor  elevilor 
din cele două grupe, grupul experimental şi de control, observăm la grupul experimental rezultate 
superioare faţă de grupul de control. 

 
 

IV.8. Prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării 
 Validitatea rezultatelor consider că am realizat-o datorită: 
● aplicării unor probe adecvate pentru determinarea nivelului cunoştinţelor elevilor referitoare  la 
numerele naturale de la 1 la 10. 
● realizării unui experiment pedagogic. 
● evaluării statistice a rezultatelor. 
 
 În această etapă am comparat rezultatele obţinute de elevi în urma aplicării finale (atât  
pentru elevii din grupul experimental, cât şi pentru cei din grupul de control). 

 
Diagrama 4. Rezultatele comparate obţinute de grupul experimental. 

              



54

            
            Diagrama 5. Rezultatele comparate obţinute de grupul de control 

 
 Comparativ cu proba iniţială se constată: 

Progresul la grupul experimental: numărul calificativelor Foarte bine a crescut cu 16,67%, 
numărul calificativelor Bine a crescut cu 5,55%, numărul calificativelor Suficient a rămas 
neschimbat, iar numărul calificativelor Insuficient a scăzut cu 16,67%. 
 Numărul calificativelor Foarte bine de la grupul de control a rămas neschimbat, numărul 
calificativelor Bine a crescut cu 10%, numărul calificativelor Suficient a rămas  neschimbat, iar 
numărul calificativelor Insuficient a scăzut cu 10%. 
 Între cele două eşantioane diferenţele puţin vizibile de la proba iniţială au devenit  
semnificative în urma experimentului. 

Examinarea graficului obţinut în urma prelucrării statistice demonstrează că după activităţile 
formative, indicii s-au modificat, observându-se o creştere semnificativă. 
 Datele obţinute confirmă ipoteza experimentului pedagogic, aceea că jocul didactic 
contribuie la însuşirea mult mai rapidă şi temeinică a numerelor naturale de la 1 la 10 în cazul  
elevilor de la Gimnaziul de Stat ,,Traian’’.  
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ABORDAREA CURRICULARĂ A ÎNVĂŢĂRII 
~ lucrare metodico-ştiinţifică ~ 

 
 

Prof. înv. primar Maria-Daniela Chivulescu  
Şcoala gimnazială „Coresi” Târgovişte 

 
            Cuvântul „curriculum” provine din limba latină (traseu de parcurs într-o cursă de alergări), 
cea mai răspândită semnificaţie pedagogică a termenului referindu-se la „parcursul şcolar al unui 
elev” într-o anumită instituţie şcolară sau în studierea unui anumit domeniu.  
           Termenul de „curriculum” exprimă caracterul sistemic al oricărui proces instructiv-educativ 
dintr-o şcoală, iar valoarea lui practică rezidă în aceea că obligă pe toţi cei care concep un asemenea 
proces să ia în consideraţie toate variabilele care, împreună, contribuie la realizarea finalităţilor 
educative, oricare ar fi ele pentru o şcoală. L. D’Hainaut, (1977) arată că termenul de curriculum 
înlocuieşte pe acela de „programă de învăţământ”, termen pe care îl consideră „perimat, depăşit, 
nesatisfăcător din punct de vedere raţional şi inadecvat pe plan pedagogic”, căci se referă, în esenţă 
la „o listă de teme care urmează să fie predate” însoţită de „instrucţiuni metodologice” (p. 21). După 
aprecierea autorului, „un curriculum este un plan de acţiune pedagogică mai larg decât o programă 
de învăţământ , el cuprinde în general, nu numai programele pentru diferitele discipline de studiu, ci 
şi o definire a finalităţilor educative vizate, o specificare a activităţilor de predare şi de învăţare pe 
care le implică şi indicaţii precise privind maniera în care vor fi evaluate învăţământul realizat sau 
elevii” (p. 23). 
            Abordarea curriculară urmăreşte, cu prioritate, optimizarea raporturilor de relaţionare 
organică şi de corespondenţă dintre componentele structurale ale curriculum-ului: obiective 
educaţionale, conţinuturi  curriculare, strategii de instruire şi strategii de evaluare, precum şi între 
acţiunile de predare, învăţare şi evaluare subordonate finalităţilor angajate la nivel de sistem 
educaţional şi de proces educaţional.                             
            Abordarea curriculară favorizează valorificarea unei perspective curriculare, care a 
determinat regândirea programelor şcolare şi elaborarea de manuale şcolare alternative, pe baza 
unei proiectări curriculare, caracterizată prin următoarele elemente: focalizarea instruirii pe 
achiziţiile finale ale învăţării, accentuarea dimensiunii acţionale în formarea şi dezvoltarea 
personalităţii elevilor, structurarea clară a ofertei educaţionale a şcolii în raport cu interesele, 
aptitudinile şi aşteptările elevului, precum şi cu aşteptările societăţii, în concordanţă cu dinamica 
cerinţelor pieţei muncii. 

Noua proiectare curriculară presupune trecerea de la o succesiune fixă a conţinuturilor 
existente în  manualele unice la practici didactice reflexive autentice, la demersuri didactice 
personalizate, la valorificarea personalizată a programei şcolare (care trebuie însă să fie parcursă în 
întregime), la citirea personalizată a manualului (respectiv a manualului alternativ), la selectarea şi 
structurarea conţinuturilor de către cadrul didactic  (prin păstrarea, adaptarea, completarea, 
înlocuirea sau omiterea anumitor conţinuturi din manualele şcolare şi prin realizarea transpoziţiei 
didactice interne). 
          Principiile generale care guvernează proiectarea curriculară sunt: 
 articularea în manieră sistemică a componentelor procesului de învăţământ: finalităţi,  

conţinuturi, strategii de instruire şi autoinstruire, strategii de evaluare şi autoevaluare;  
 asigurarea coerenţei şi convergenţei finalităţilor educaţionale ale sistemului de învăţământ,  

respectiv ale diferitelor etape de şcolarizare; 
 centrarea activităţii educaţionale pe influenţarea formativă a educaţilor; 
 stimularea participării active şi depline (intelectuale, afectiv-motivaţionale şi psihomotorii) a  

educaţilor, transformarea lor în parteneri în procesul propriei instruiri şi formări; situarea elevului şi  
a activităţii de învăţare şi formare a acestuia în centrul procesului educaţional. 
            Având în vedere înţelesul termenului de „curriculum”, proiectarea, implementarea şi 
evaluarea unui anumit mod de a desfăşura activitatea instructiv-educativă dintr-o şcoală trebuie să 
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vizeze toate componentele sistemului didactic, căci fiecare influenţează calitatea actului educativ, 
astfel încât o eventuală disfuncţie apărută la nivelul uneia dintre ele afectează funcţionarea tuturor 
celorlalte şi atrage disfuncţii ale întregului sistem, în ansamblul său. Nici un alt concept pedagogic 
nu exprimă mai pregnant acest caracter sistemic al oricărei acţiuni educative desfăşurate în şcoli şi, 
din acest motiv, termenul de „curriculum” este deocamdată de neînlocuit. 

Abordarea curriculară a învăţământului exprimă o preocupare sporită de a concepe educaţia 
şcolară a elevilor pornind de la definirea cu claritate a intenţiilor educative, a obiectivelor de 
învăţare care vor fi propuse elevilor şi în funcţie de care urmează a se selecţiona informaţiile 
necesare pentru atingerea acestor finalităţi, metodele de predare care sunt de natură să-i ajute efectiv 
să le realizeze şi modul în care se vor evalua rezultatele obţinute. 
        „Abordarea curriculară permite deci mutarea accentului de la „ce?” pe „în ce scop?” şi 
„cu ce rezultate” se soldează eforturile învăţării” (Iosifescu, S.,2001, p. 255). De asemenea, 
abordarea curriculară presupune că orice schimbare în desfăşurarea învăţământului trebuie să fie 
realizată sub forma integrării a trei procese concepute unitar: proiectare, implementare, evaluare. 
„Curriculum-ul există prin cele trei procese; nici unul nu poate fi suspendat şi, în consecinţă, 
urmează să fie integrate intr-un concept comprehensiv al curriculum-ului” (Potolea, D., 2002, p. 
81). 
         În practică, proiectarea se concretizează în elaborarea unor noi programe educative sau în 
preocupările de ameliorare a programelor existente; cei care proiectează asemenea programe sau 
schimbări urmează să se gândească, de la început, la strategiile de implementare eficientă a 
inovaţiilor aduse, la modalităţile în care va fi controlată calitatea desfăşurării acestor programe, în 
vederea optimizării modalităţilor de implementare, la modalităţile de evaluare a rezultatelor şi a 
calităţii proceselor vizate de proiect. Prin aceasta se sugerează că, pe cât posibil, ar trebui să fie 
evitate situaţiile în care cei ce proiectează un curriculum nu au nici o legătură de comunicare cu cei 
care îl aplică, iar cei care evaluează sunt cu totul alte persoane. Între ei trebuie să existe o strânsă 
conlucrare şi există tendinţa ca, prin curriculum-ul la decizia şcolii, cei care proiectează să fie 
totodată persoanele care implementează, evaluează şi aduc din mers ameliorările necesare. 
          Orice curriculum cuprinde cinci mari categorii de componente), „interdependente în mod 
analog celor care compun sistemele (muscular, respirator, circulator) organismului uman. Orice 
disfuncţie a oricărui sistem (componentă) afectează structura şi funcţionarea celorlalte. Toate 
împreună trebuie să fie bine coordonate pentru ca organismul să trăiască şi să se dezvolte” (Eash, 
M. J., 1989, p. 1147). Acestea sunt: concepţia  despre individ (elev) şi societate, scopurile şi 
obiectivele, conţinutul sau materiile de studiu, (caracterizat prin selecţie, întindere şi ordonare), 
modalităţile de tranzacţionare (de exemplu, metodologia şi mediile de învăţare), evaluarea. 

Diferenţele între curricule se explică în bună măsură prin diversitatea modalităţilor în care 
au fost concepute fiecare dintre aceste componente. După forma lor de concretizare, pot fi distinse 
mai multe tipuri de curriculum: curricule centrate pe un domeniu de studiu, curricule centrate pe 
elevi şi curricule centrate pe mediul social al elevilor. 
      În cazul elaborării unui curriculum sub forma unei discipline de studiu, principala 
preocupare va fi aceea de a oferi elevilor acele concepte şi abilităţi care sunt indispensabile pentru 
înţelegerea şi studierea unui domeniu al cunoaşterii. Sarcina majoră a celor care proiectează un 
asemenea curriculum este aceea de a selecţiona şi de a organiza logic conţinuturile. Un curriculum 
de acest tip poate cunoaşte patru variante: curricule monodisciplinare (care examinează problemele 
din perspectiva unei singure ştiinţe), curricule multidisciplinare (conţinuturile sunt prezentate 
succesiv din perspectiva diferitelor ştiinţe), curricule interdisciplinare (examinează acele probleme 
care sunt comune mai multor ştiinţe) şi curricule transdisciplinare (conţinuturile acestora se referă la 
probleme care stau la baza unor largi domenii ale cunoaşterii şi care sunt luate în considerare de 
orice disciplină). 
        În cazul curriculumului centrat pe elevi, deciziile de elaborare sunt bazate pe trebuinţele, 
interesele, abilităţile şi experienţa personală ale elevilor dintr-o anumită şcoală. În acest caz, 
principalele lucruri care vor fi învăţate, conţinutul învăţământului, materialele şi toate activităţile 
care vor fi desfăşurate cu elevii vor fi selecţionate în urma consultării, observării şi studierii elevilor 
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cărora le va fi destinat noul curriculum. Pregătirea unui asemenea curriculum pune accentul pe 
asigurarea resurselor necesare şi pe crearea unor condiţii organizatorice de natură să-i angajeze pe 
elevi în activităţile de învăţare pe care le vor dori. Elevii vor fi consultaţi în legătură cu orice 
alegere făcută. Procesul de învăţare va fi direcţionat de scopuri stabilite pe baza consultării 
profesorilor cu elevii. Conţinutul activităţilor de învăţare va fi selecţionat în funcţie de ceea ce îi 
interesează pe elevi şi prin implicarea lor activă în selectarea a ceea ce va fi studiat. Elevii înşişi 
participă la stabilirea ordinii în care vor fi abordate diferitele conţinuturi. Aceste conţinuturi vor lua 
forma unor probleme de rezolvat sau al unor activităţi de desfăşurat, întrucât accentul se pune pe 
dorinţa elevilor de a se iniţia în soluţionarea unor probleme care îi interesează sau în realizarea unor 
activităţi care îi atrag. Problemele şi activităţile care vor fi abordate vor fi stabilite, de asemenea, 
prin cooperarea profesorilor cu elevii. Materialele de învăţare sunt alese de elevi, nu există un orar 
fix, timpul este utilizat în mod flexibil, după cât este necesar şi după interesul elevilor pentru 
continuarea unei activităţi. Gruparea elevilor este şi ea concepută în mod flexibil şi se realizează în 
funcţie de interesele comune care îi reunesc la un moment dat pe anumiţi elevi. Spaţiul şcolar 
utilizat are caracteristici similare: sala de clasă este doar locul central de întâlnire, însă activităţile 
de învăţare se pot desfăşura în oricare alt loc din interiorul şcolii sau din afara ei, în funcţie de 
condiţiile necesare pentru studierea unui anumit lucru care îi interesează pe elevi. Se pune accentul 
pe autoevaluare sau pe o evaluare în comun de către profesor şi elevi a reuşitei în a învăţa să 
realizezi un anumit lucru care interesează. 
       În cazul unui curriculum centrat pe mediul social, conţinutul curriculei este derivat din 
problemele specifice comunităţilor sociale şi cu care se confruntă membrii ei: funcţionarea 
societăţii, activităţile sociale de importanţă majoră, problemele perene ale convieţuirii sociale etc. 
Pregătirea în aceste direcţii se bazează mai mult pe implicarea elevilor în proiecte de soluţionare a 
unor probleme comunitare şi pe desfăşurarea unor acţiuni menite să contribuie la formarea unor 
deprinderi de relaţionare socială, decât pe însuşirea unui corpus organizat de cunoştinţe. Ca 
materiale de studiu se folosesc mai mult documente originale. Activităţile care vor fi desfăşurate 
sunt selecţionate împreună de către profesor şi elevi însă profesorul îndeplineşte un rol mult mai 
activ, comparativ cu un curriculum centrat pe elevi. Profesorul este în primul rând un organizator, 
un mijlocitor şi mai puţin un „expert” ca în cazul unui curriculum centrat pe un domeniu de studiu.  
 
 
Aplicaţie: Proiect de lecţie 
 
Şcoala gimnazială „Coresi” Târgovişte 
Data:   
Clasa: a II-a 
Învăţător: Prof. Chivulescu Maria Daniela 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Obiectul: Limba şi literatura română 
Unitatea de învăţare: Din bătrâni se povesteşte … 
Subiectul : C. S.: Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m” înainte de „p” sau „b” 
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 
Scopul lecţiei : a) informativ:  Formarea deprinderilor de scriere corectă a cuvintelor care conţin   
                         consoana „m” înainte de „p” sau „b” 
           b) formativ: Exersarea deprinderilor de comunicare orală şi scrisă 
 Obiective de referinţă: 

 2.2. – să pronunţe clar şi corect enunţuri;  
     3.2. – să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit;  

         3.3. – să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere;  
      4.1. – să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri;   
 Obiective operaţionale: 
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 O1 –  să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere, după cerinţe 
date;    

O2  – să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte la întrebări legate de textul citit;  
 O3 – să pronunţe corect şi clar cuvinte care conţin grupurile de litere „mp” sau „mb”;  
 O4 – să  scrie corect cuvinte care conţin grupurile de litere „mp” sau „mb”, izolat şi în 

enunţuri;  
O5  – să formuleze enunţuri corecte cu ajutorul unor cuvinte date;  

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, munca independentă, 
citirea în lanţ,  metoda „ciorchinelui”, metoda fonetică analitico-sintetică, metoda r.a.i.  
 Mijloace de învăţământ: imagini cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi Unirea, videoproiector; 
caiet Învăţ să comunic, Exerciţii, jocuri şi probe de evaluare, Limba română, clasa a II-a, planşă cu 
regula de scriere şi exemple (ciorchine), planşă - imagini pentru activitatea pe grupe (anexa 1), 
planşă La magazin, fişe de evaluare (anexa 2), fişă de evaluare rezolvată model (anexa 3), flip-
chart, coli de flip-chart, markere; 
 Modalităţi de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate 
individuală; 
 Durata: 45’  
 Bibliografie:   
 Marcela Peneş , Limba şi literatura română, manual pentru clasa a II-a, , Editura ANA 

2000, 2005; 
 Mirela Mihăescu, Aniţa Dulman,  Învăţ să comunic, Exerciţii, jocuri şi probe de evaluare, 

Limba română, clasa a II-a, Editura RADICAL, 2006; 
 prof. dr. Marian Barbu şi colectivul de redacţie, Metodica limbii şi literaturii române – 

învăţământul, Editura „Gheorghe   Alexandru”, Craiova, 2003; 
 Şerdean, Ioan, Metodica predării limbii române la clasele I - IV – manual pentru Şcolile 

Normale , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992;  
 Zlate, Ştefania, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, 

Editura Bren, Bucureşti, 2004; 
 Zlate, Ştefania, Didactica aplicată a limbii române în învăţământul primar şi preprimar, 

Editura Bren, Bucureşti, 2006;  
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Desfăşurarea lecţiei 
 

 
Momentele 

lecţiei 

Ob. 
op. 

Eşalonarea conţinutului Strategia didactică  
Evaluare 

 
Activitatea învăţătoarei 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

1. Moment 
organizatoric  

(1’) 

   Pregătesc colectivul de elevi şi materialele necesare 
începerii şi desfăşurării lecţiei. Asigur liniştea şi 
ordinea în clasă. Prezint persoanele care asistă la lecţie. 

 
conversaţia 

   

2. Captarea 
atenţiei 

(3’) 

 
 
 

 
 

 Prezint elevilor câteva imagini cu domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza şi Unirea principatelor Române 
de la 1859, însoţite de cântecul Hora Unirii. 
 
 Solicit elevilor recunoaşterea personajului şi a 
evenimentului istoric, precum şi amintirea titlului  
lecţiei de pregătit pentru astăzi. 

 
conversaţia 
 
explicaţia  
 

 
videoproiector 
 
laptop 
 

 
stimulare 
 
orală 

2. 
Reactualizarea 
cunoştinţelor  

(14�) 

 
 
 
 
 

O1 
 
 
 

O2 
 
 
 
 
 

O3 
 

 Verificarea cantitativă  şi calitativă a  temei. 
     Solicit elevilor să spună ce au avut ca temă pentru 
astăzi, să prezinte caietele de teme la control şi să 
explice modul de rezolvare (exerciţiul 4/ 89, din 
manual). 
 
 Reactualizarea cunoştinţelor anterioare 
     Solicit elevilor să citească textul „Cuza - Vodă şi 
sultanul”, din manual (citire în lanţ)  
 Propun elevilor desfăşurare unui exerciţiu-joc 
frontal: răspunde la întrebarea adresată de 
învăţătoare/ coleg, formulează o altă întrebare legată 
de textul citit (interoghează) şi aruncă mingea unui alt 
coleg care să răspundă la întrebarea ta. 
    Dacă un elev nu răspunde corect dau nu ştie 
răspunsul, mingea este aruncată la alt coleg ce-l va 
ajuta.  
     Jocul se repetă de 4 - 5 ori (4  - 5 întrebări). 
     Conduc jocul spre obţinerea răspunsului: Sultanul 
era împotriva Unirii.  
     Realizez legătura cu lecţia nouă prin desprinderea 
din vorbire şi realizarea unei analize fonetice a 
enunţului „Sultanul era împotriva Unirii.”, până la 
nivelul cuvântului „împotriva”; despărţirea în silabe a 
cuvântului, recunoaşterea sunetelor din fiecare silabă, 
sesizarea auditivă a sunetului „m” înaintea consoanei 
„p”.  
  

 
explicaţia 
 
 
 
citirea în lanţ 
 
 
 
explicaţia 
 
metoda r.a.i. 
 
 
 
metoda 
fonetică 
analitico-
sintetică  
 

 
Caietele 
elevilor 
 
 
Manualele 
elevilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aprecieri 
verbale 
 
aprecieri 
verbale   
frontale şi 
individuale 
 
aprecieri 
verbale   
individuale 

3. Anunţarea 
subiectului şi 
comunicarea 
obiectivelor 
lecţiei 

(2’) 

 
 
 
 
 

  Anunţ subiectul lecţiei: Scriu data şi  titlul lecţiei la 
tablă/ pe coala de flip-chart: 

Scrierea literei m înainte de p şi b 
  Comunic obiectivele operaţionale ale lecţiei, la 
nivelul de înţelegere al elevilor: citirea textului învăţat 
anterior, formularea unor întrebări şi răspunsuri la 
întrebări legate de text, pronunţarea şi scrierea corectă a 
unor cuvinte care conţin consoana „m” înaintea 
consoanelor „b” şi „p”.  
 

 
 
 
explicaţia 

 
 
 
Caietele 
elevilor 
 

 

4. Dirijarea 
procesului de 
învăţare  

(15’) 
 

 
O1 

 
 

O2 
O3 
O4 

 
 
 

O1 

  Solicit elevilor să citească o dată în gând textul 
Cuza – Vodă şi sultanul, după Dumitru Almaş şi să 
sublinieze cuvintele din text care conţin grupurile 
„mp”, mb”.  
     Propun elevilor să se consulte cu  colegii de bancă 
asupra cuvintelor găsite.  
    
  Solicit elevilor precizarea contextului  unde apar 
cuvintele (cuvintele autorului, cuvintele personajului 
Cuza) şi scrierea la tablă şi pe caiete a cuvintelor 
identificate, integral şi pe silabe:           

explicaţia 
exerciţiul 
citirea în gând 
 
explicaţia 
exerciţiul 
metoda 
fonetică 
analitico-
sintetică  
 

 
Manualele 
elevilor 
 
Caietele 
elevilor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
orală şi 
scrisă 
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O3 
 

 
 

 
 

O1 
 

O3 
 
 
 
 
 

O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O4 
 
 

O3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O3 
 

O4 
 
 
 
 
 
 
 

 
O3 

 
O5 

                    împotriva                        îmbunez 
                    îm-po-tri-va                    îm-bu-nez   
 
  Propun elevilor citirea din manual a exemplelor, 
observarea scrierii consoanei „m” înainte de „p” sau 
„b”, discutarea acestora (Să descoperim/ 89):  
            Sultanul era împotriva Unirii. 
            El l-a întâmpinat neprietenos pe Cuza. 
            Cuza s-a îmbărbătat. 
            El a vorbit demn, zâmbind cu încredere. 
            Unirea s-a împlinit.  
     
  Solicit elevilor enunţarea regulii de scriere (citirea 
ei din manual / de pe planşă) şi scrierea acesteia pe 
caiete, precum şi a unor exemple:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Exemplele de cuvinte vor fi scrise cu două culori 
diferite, în funcţie de grupul de litere conţinut, „mp” 
sau „mb” : câmp, bomboane, limbă, simplu, sâmbure, 
zâmbi, schimburi, umbră, împânzit, cumpără, împietrit, 
împrăştiat, îmbufnat, acompaniat, îmbogăţit, simpatic, 
strâmb ş.a.  
 
 Activitate individuală (2�) 
    Propun elevilor spre rezolvare exerciţiul 1/ 30 din 
caietul  Învăţ să comunic, Exerciţii, jocuri şi probe de 
evaluare, Limba română, clasa a II-a (citirea şi 
explicarea sarcinii de lucru, rezolvarea acesteia). 
    Sarcina exerciţiului: Scrie pe două coloane 
următoarele cuvinte: împărăteasă, îmbrăcat, lampă, 
ambalaj, trompă, umbră, cumpănă, scumpă. Observă 
modelul de mai jos. 

m înainte de p m înainte de b 
împinge         
______________________
______________________ 
______________________
______________________ 

umbră 
____________________
____________________
____________________
___________________
 

 
     Verific prin sondaj munca independentă a elevilor.  
 
 Activitate pe grupe (5’)      
    Propun elevilor o activitate pe grupe (fiecare grupă 
va primi un set de 4 -5 imagini reprezentând obiecte a 
căror denumire conţine unul din grupurile „mp” sau 
„mb”). 
    Sarcina: Denumiţi obiectele din imagini şi scrieţi 
numai acele cuvinte care conţin grupurile de litere 
„mp” sau „mb” (fiecare elev din grupă va scrie câte un 
cuvânt). 
  
     Verific activitatea pe grupe prin expunerea selectivă 
a imaginilor cu denumirea corespunzătoare scrisă (câte 
1 -2 cuvinte de la fiecare grupă).  
 
 Activitate frontală  (7’ 
    Propun elevilor desfăşurarea următorului exerciţiu-
joc:  
   - alege acele imagini care reprezintă obiecte ce pot 

explicaţia 
 
conversaţia 
 
exerciţiul 
 
 
 
explicaţia 
exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
metoda 
„ciorchinelui” 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
exerciţiul 
 
 
munca 
independentă 
 
 
 
explicaţia 
exerciţiul 
 
 
explicaţia 
 
exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
exerciţiul 
jocul didactic 
conversaţia 

Manualele 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planşă cu 
regula de 
scriere 
(ciorchine) 
 
 
 
 
 
 
 
Caietele 
elevilor 
Învăţ să 
comunic, 
Exerciţii, 
jocuri şi 
probe de 
evaluare, 
Limba 
română, clasa 
a II-a 
 
 
 
 
 
Fişe cu 
imagini pentru 
activitatea pe 
grupe 
 
  
 
Planşa La 
magazin 
Fişe cu 
imagini de la 
activitatea pe 
grupe 

aprecieri 
verbale 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scrisă şi  
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
orală  
şi scrisă 
 
 
orală 
aprecieri 
verbale 
individuale 
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exista într-un magazin şi aşează-le în interiorul 
desenului (La magazin);  
   - formulează enunţuri cu acele cuvinte scrise sub 
imagini, legate între ele prin înţeles.  

 
5. Obţinerea 
performanţei 

(5’) 
 

 
O4 

 

 
 Propun elevilor spre rezolvare fişa de evaluare 
(anexa 2). Explic sarcinile de lucru şi precizez timpul 
de lucru.  

Explicaţia 
exerciţiul  
munca 
independentă 

 
Fişe de 
evaluare 

 
 
scrisă 

 
6. Evaluarea 
performanţei 

(2’) 

 
 

 
 Verific modul de rezolvare a fişei de evaluare pe 
baza fişei de evaluare rezolvate model (anexa 4). 
 
 

 
explicaţia 
 
exerciţiul 

Fişa de  
evaluare 
rezolvată 
model 

 
aprecieri 
verbale  

7. Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului  

(2’) 
 

 
O3 
O4 

 
 Precizez tema pentru acasă: rezolvarea exerciţiilor 2 
şi 3 / 30, din caietul Învăţ să comunic, Exerciţii, jocuri 
şi probe de evaluare, Limba română, clasa a II-a 
 
  

 
explicaţia  
conversaţia 
 

 
Fişe de lucru 
individuale 

 
 
temă acasă 

 

 
8. Aprecieri şi 
recomandări 

(1’) 
 

  
 Prezint elevilor concluziile personale şi îi evidenţiez 
pe aceia care au lucrat corect.  
 
  

 
conversaţia 
 

 
 

aprecieri 
verbale 
frontale şi 
individuale  
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Anexa 1:  
 
Numele: _______________________________________________________ 
 
 
 

Planşe pentru activitatea pe grupe 
 
 
 
 

           
 
_______________________   ______________________________ 
 
 
 

 
_____________   __________________ 
 

               
_________________          ____________________ 
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Anexa 2:  
Limba şi literatura română, clasa a II – a 
Data: ……………… 
Numele şi prenumele: …………………………………….. 
 
 

Fişă de evaluare 
 
 1. Scrie după dictare:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
         2. Completează  cuvintele adăugând literele „m” sau „n”:  
                            strâ __ b    î __ vins  co __ pot 
          î __ părat   li __ bă  î __ alt 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 3:  
 
Limba şi literatura româbnă, clasa a II – a 
Data: ……………… 
Numele şi prenumele: …………………………………….. 
 
 

Fişă de evaluare rezolvată model 
 
 1. Scrie după dictare:  
 
 timp, ambalaj, îmbrăţişare 
          Maria zâmbeşte. 
          Ana cumpără bomboane.  
 
        2. Completează  cuvintele adăugând literele „m” sau „n”:  
                            strâmb     învins    compot 
                            împărat    limbă    înalt 
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Şcoala „Coresi” Târgovişte 
Data: ......................... 

Probă de evaluare 
 

Obiectul: Limba şi literatura română 
Clasa :  a II-a   
Capacitatea: Capacitatea de exprimare scrisă 
Subcapacitatea: Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana  “m” înainte de “p” sau “b” 
Obiectiv de evaluare:  

 O4 – să  scrie corect cuvinte care conţin grupurile de litere „mp” sau „mb”, izolat şi în 
enunţuri;  
 
Descriptori de performanţă: 
Itemi 
/ Ob. 

Nivel de performanţă 
Foarte bine Bine Suficient 

I1 
 
O4 

   Receptează şi scrie corect 
după dictare toate cuvintele 
care conţin consoana “m” 
înainte “p” sau “b”. (şase 
cuvinte) 

   Receptează şi scrie corect 
după dictare doar patru din 
cuvintele care conţin 
consoana “m” înainte “p” 
sau “b”. 

   Receptează şi scrie corect 
după dictare cel puţin două 
din cuvintele care conţin 
consoana “m” înainte “p” 
sau “b”. 

I2 
 
O4 

   Completează corect cu 
literele „m” sau „n” toate 
cele şase cuvinte. 

   Completează corect cu 
literele „m” sau „n” patru 
din cele şase cuvinte. 

   Completează corect cu 
literele „m” sau „n” două din  
cele şase cuvinte. 

 
 
Itemi: 
 1. Scrie după dictare:  
                     timp, ambalaj, îmbrăţişare 
                        Maria zâmbeşte. 
                        Ana cumpără bomboane.  
                              
            2. Completează  cuvintele adăugând literele „m” sau „n”:  
                            strâ __ b    î __ vins  co __ pot 
      î __ părat   li __ bă   î __ alt 
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Şcoala „Coresi” Târgovişte 
Data: ......................... 
 

FIŞĂ 
privind rezultatele obţinute la proba de evaluare 

 
Obiectul: Limba şi literatura română 
Învăţătoare: Prof. Chivulescu Maria Daniela 
Clasa :  a  II-a  
Număr de elevi evaluaţi: …………………… 
Obiective de evaluare:  

O4 – să  scrie corect cuvinte care conţin grupurile de litere „mp” sau „mb”, izolat şi în 
enunţuri;  
 
Realizarea obiectivelor  
Nr. obiectivului de evaluare O1 O2 O3 O4 O5 
Nivelul de realizare   FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
Nr. de elevi care au realizat 
obiectivul 

               

Nr. de elevi care nu au realizat 
obiectivul 

     

 
Calificative obţinute la proba de evaluare: 
 Foarte bine Bine Suficient Insuficient 
Număr de elevi     
        %     
 
Greşeli frecvente: 
………………………………………………………………………………………..………..………
……………………………………………………………………………..….…………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Măsuri ameliorative: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rezultatele reglării:  
Nr. obiectivului de evaluare O1 O2 O3 O4 O5 
Nr. de elevi care au realizat obiectivul 
 

     

Nr. de elevi care nu au realizat obiectivul 
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METODE DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE, FOLOSIND JOCURI ȘI 
ACTIVITĂȚI DE TEATRU 

 
 

Profesor pentru învățământul primar Carmen Alexandra Miricioiu 
Școala Gimnazială Nr. 3 „Smaranda Gheorghiu”, Târgoviște 

 
 
În sensul oricăror preocupări de modernizare a învăţământului, captare a atenției elevilor, 

creștere a prestigiului personal și a stimei de sine, metodele reprezintă un domeniu important care 
trebuie tratat cu interes din partea tuturor cadrelor didactice.  

În rândurile următoare am propus un set de metode interactive și o strategie de folosire a 
acestora. Acestea ajută la extinderea repertoriului strategiilor de predare-învăţare-evaluare, pe cel al 
jocurilor şi activităţilor dramaturgice care vor contribui la dezvoltarea gândirii elevilor, dar şi la 
dezvoltarea personală la nivelul strategiilor naţionale ale curriculumului. Cea mai mare parte a 
acestor activităţi se  bazează pe cooperare, activitate în echipă, punerea în scenă a unor „piese de 
teatru” în fiecare oră de curs, în funcţie de fiecare conţinut predat-învăţat-evaluat.  

a. Digits (Cifre) 
Oamenii din grup (4-5 persoane) sunt aşezaţi în cerc. În interiorul cercului se află o foaie de 

hârtie pe care sunt scrise numerele de la 1 la 20. Grupul trebuie să încerce să numere de la 1 la 20, 
fără ca doi oameni a spună un număr în acelaşi timp. Dacă doi oameni vorbesc în acelaşi timp, 
grupul trebuie să repornească de la început. 

Copiii reţin mult mai uşor numerele.  
Alte variante pentru folosirea metodei: Alfabetul / Zilele săptămânii / Luni ale anului. Eu 

am mai folosit cu succes această metodă pentru învăţarea înmulţirii şi împărţirii şi pentru fixarea 
ortogramelor. Am sugerat copiilor să continue jocul şi acasă. S-au jucat cu părinţii, bunicii, prietenii 
etc. 
 

 b. How do you see me? (Cum mă vezi?) 
Jucatorii stau în două cercuri, unul exterior şi unul interior (faţă în faţă). Fiecare cerc are 5-6 

copii. Cei de pe cercul interior sunt modele, iar cele de pe afară artiştii lor. Fiecare artist începe să 
elaboreze un portret al persoanei în faţa lor - concentrându-se pe un singur detaliu, cum ar fi un ochi 
sau conturul capului, dar cu o limita de timp de un minut. După un minut se mişcă în sensul acelor 
de ceasornic cercul exterior, astfel că artistul are un model nou în faţa lui şi un portret parţial 
finalizat. Ei trebuie să continue cu portretul pentru un alt minut. Acest exerciţiu continuă până când 
sunt finalizate portretele şi fiecare artist a elaborat o parte din fiecare model. Artiştii şi modele 
schimbă rolurile şi apoi portretele sunt afişate şi trebuie să ghiciţi care sunt! 

Variante pentru folosirea metodei: Culori calde, culori reci/ Părţile componente ale 
corpului/ Organele de simţ 

Două activităţi pe care aş vrea să le subliniez sunt: 
Clasa: a III-a B 

Disciplina: limba şi literatura română  
Subiectul lecţiei: Adjectivul 
Etapa lecţiei: captarea atentiei (evocare)  
Sarcina: 

După ce elevii şi-au realizat reciproc portretele, fiecare ia un pix colorat, stilou, creion, 
culoare şi pleacă pe la portretele colegilor lor. Fiecărui coleg trebuie să-i scrie o însuşire fizică sau 
morală. Acestă activitate se desfaşoară într-un ritm rapid. La finalul orei, după ce elevii au 
descoperit ce înseamăn cuvântul adjectiv, revin la portret şi verifică dacă acele cuvinte scrise de 
colegii lor sunt adjective. 
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Am folosit aceeaşi metodă la finalul orei în care am predat verbul. 
Clasa: a III-a B 

Disciplina: educaţie civică 
Subiectul lecţiei: Ce înseamnă să fim persoane 
Etapa lecţiei: prezentarea optimă a noului conţinut şi dirijarea învăţării (realizarea sensului) 
Sarcina: 

După ce elevii şi-au realizat reciproc portretele, acestea au fost expuse şi identificate 
persoanele cărora aparţin. Fiecare elev a luat un pix colorat, stilou, creion, culoare şi a pleacat pe la 
portretele colegilor săi. Lângă fiecare portret trebuie să scrie răspunsul la întrebarea – De ce 
Daria(ex.) este o persoană?.  Elevii citesc înscrisurile şi se discută fiecare răspuns. La finalul orei, 
după ce elevii au descoperit ce înseamăn să fim persoane, revin la portret şi verifică dacă 
răspunsurile scrise de colegii lor caracterizează o persoană – cu precizarea că orice răspuns este 
corect, pentru că fiecare şi-a exprimat părerea în necunoştinţă de cauză. 

 
c. Group household Appliance Mime (Aparatura de uz casnic – mimă în grup) 

       Elevii din clasă sunt împărţiţi în 3 – 4 grupuri. Fiecare grup de jucători trebuie să mimeze un 
aparat de uz casnic. Un jucător poate fi operatorul. Elevii nu trebuie să uite de efectele de sunet. 
Jucătorii pot discuta despre componentele individuale şi modul în care funcţionează. În timpul în 
care mimează, ei trebuie să încerce să arate toate posibilităţile şi funcţiile aparatului lor. În cazul în 
care se mimează o maşină de spălat, pot demonstra modul în care maşina de umple cu apă, clăteşte 
şi se pot demonstra viteze diferite. Se pot demonstra, de asemenea, oprit/pornit.                           

Ca o activitate de spargerea gheţii, se poate cere copiilor să emită diferite sunet pentru 
diferite tipuri de aparate. Cum se schimba sunetul atunci când creşte viteza? Cum se face un sunet  - 
defalcare? 

Variante pentru folosirea metodei:  
Clasa: a III-a B 

Disciplina: educaţie civică 
Subiectul lecţiei: Nevoia de lucruri 
Etapa lecţiei: captarea atenţiei (evocare), fixarea cunoştiţenţelor (reflecţie) 
Sarcina: 
 Am folosit această metodă aşa cum ne-a fost prezentată la curs, dar şi puţin schimbată. Când 
am predat conţinutul „Nevoia de lucruri”, am folosit metoda în două momente ale lecţiei: 

1. Evocare 
Am împărţit elevii în două grupe. Fiecare grup trebuia să mimeze static, cât mai obiectiv, 
lucrurile dintr-un spaţiu dat: camera mea, sala mea de clasă. Am obţinut un spaţiu cu lucruri 
exprimate prin corpurile copiilor. 

2. Reflecţie  
Toată clasa a insemnat un grup. Un copil a propus o temă pentru mimat şi a mimat un lucru 
care se găseşte în acel spaţiu. Fiecare dintre noi s-a alăturat tabloului, mimând static un lucru 
diferit. 
Am  folosit metoda şi în cadrul orelor de limba şi literatura română. Îm mometul de reflecţie 

elevii au fost solicitaţi să mimeze o scenă din text. 
 
d. Electric  
Jucătorii formează două grupuri şi stau faţă în faţă. Se propune o temă – exemplul după care 

am lucrat la curs: capitale europene. Profesorul, pentru început, este coordonatorul jocului. Acesta 
începe şi spune nume de localităţi. Atunci când spune o capitală europeană, toţi elevii din primul 
primul grup trebuie să ridice mâinile sus, ţinându-se de mână cu vecinii, şi să rostească cuvântul 
„electric”. Se continuă aşa pâna i se oferă 3 - 4 şanse de răspuns fiecărei echipe. Sarcinile se pot 
complica pe parcursul activităţii. 

Variante pentru folosirea metodei: Părţile de vorbire/ Grupurile din care facem parte/ 
terminologia de la matematică/ Ortogramele/ Formele de relief etc. 
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Această metodă se foloseşte cu uşurinţă, mai ales in mometul de reflecţie, în cadrul tuturor 
orelor de curs. Este mult mai eficientă atunci când elevii devin coordonatori de joc. 

 
e. Busy bee (Albina ocupată/harnică)  
 Fiecare trebuie să se mişte în camera, ocupat ca o albina. Când coordonatorul bate din 

palme şi spune o literă a alfabetului, jucătorii au 3 secunde pentru a mima, cu propriul corp, litera 
dată. În cazul în care două sau mai multe persoane fac aceeasi forma, acestea sunt eliminate. 

Variante pentru folosirea metodei: Animalele/ Plantele/ Personaje/ Lucrurile etc. 
 
f. Strategie de folosire a metodelor active/de gândire critică 
Pentru a-i implica şi mai mult pe elevii în actul învăţării, m-am gândit la o strategie de 

folosire a metodelor active/de gândire critică. Poate fi intitulată: “Roata jocurilor”/ “Roata 
învăţării”/ ‘”Roata metodelor”. 

Mod de folosire: 
în ziua precedentă folosirii metodei,  un elev invârte roata; 
metoda la care se opreste acul este cea pe care o va folosi învăţătorul la predarea-învăţarea-

evaluare conţinuturilor din ziua următoare (adaptata cel puţin la o disciplină); 
surpriză  = ex.: învăţatorul va invita părinţii la o activitate la clasă, organizarea unei drumeţii, 

toată clasa iese în pauză şi se vor juca 
împreună cu învăţătorul, un elev va face 
momentul de spargerea gheţii pentru ziua 
următoare etc.; 

noutate = învăţătorul trebuie să 
prezinte elevilor cel puţin o metodă nouă; 

faliment  = nu se utiliza nicio metodă; 
jocker = elevii pot alege  ce  metodă 

doresc, supriză, noutatea sau falimetul; 
după o perioadă, cred că cel puţin un 

semetru, de folosire a acestei strategii, 
invăţătorul îi poate sprijini pe elevi să 
prezinte metoda la clasă şi să eleboreze 
materiale necesare; 

roata se poate confecţiona din 
cartoane colorate sau albe de dimensiuni 
mai mari (A3), după aceea plastefiate 
(laminate); suportul pe care aceasta stă 
poate să fie un butuc de lemn, iau acul poate să fie confecţionat din sârmă. (Atât copiii, cât şi 
părinţii ar trebui implicaţi în realizarea acesteia.)  
 

„Înţelepciunea e a ta numai când o dai altora.” 
Nicolae Iorga 

 
 
 
 
 
 
Surse bibliografice: 
Cousins, E., Hirtenstein, D. (2011). Suport de curs - Interacting in Dublin, Teaching and learninig 
using games and drama activites. 
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Integrarea prezentărilor Power – Point

şi a Internetului

în cadrul orelor de limba engleză

Prof. înv. primar RAŢIU DIANA

Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş“ Şofronea - Arad

ART DETECTIVE
THE ,,MONA - LISA“
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The Mona – Lisa (La Gioconda) is a half-lenght portrait
of a woman by the Italian artist Leonardo da Vinci, which 
has been acclaimed as ,,the best known, the most visited,
the most written about, the most parodied work of art          

in the  world“.

The painting, is in oil on a poplar panel, and
is believed to have been painted between 
1503 and 1506. 

It was acquired by King Francis I of
France and is now the property of the 
French Republic.

Source: wikipedia. org

Now, as an ,,Art Detective“ you are going to investigate
this painting and its painter using the Internet.
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1. Leonardo da Vinci was not just a painter.

What else did he do?

____________________________________________________

2. Leonardo da Vinci lived during the ,,Renaissance“.

Where was he born?

_________________________________________________________

In that year was he born?

_________________________________________________________

What was the ,,Renaissance“?

_________________________________________________________

3. As the most famous painting in the world, you should be 
able to answer these 3 questions quite easily.

In what museum is the painting permanently displayed?

_____________________________________________________

How much is the painting worth?

_____________________________________________________

Who is this a painting of? Who is ,,Mona – Lisa“?

_____________________________________________________
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4. These 3 questions are a bit more difficult!

Was the painting ever damaged? How?

________________________________________________________

Was the painting ever stolen? Who stole it?

________________________________________________________

Why is she smiling?

________________________________________________________

5. Do you like the painting, the ,,Mona - Lisa“?

________________________________________________________
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SĂRBĂTORILE COPILĂRIEI 
PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

2012 -2013 
 

Prof. înv. primar Cătălina Băiceanu 
Şcoala Primară Nr. 3 Cătămăreşti 

Jud. Botoşani 
 
MOTTO: 
 
 „Toţi oamenii mari au fost cândva copii dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte.” 

                    Antoine de Saint Exupery 
 

ARGUMENT 
 

„Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singura este vesela şi nevinovată. Şi, 
drept vorbind, acesta-i adevărul. Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile 
vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. 
Copilul, încălecat pe băţul său, gândeşte că se află călare pe un cal de cei mai straşnici, pe care 
aleargă, cu voie bună, şi-l bate cu biciul şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată 
inima, de-ţi ia auzul; şi de cade jos, crede că l-a trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată 
puterea cuvântului... 

Aşa eram eu la vârsta cea fericita, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi 
pământul, măcar să zică cine ce-a zice.” 

Ion Creangă - Amintiri din copilărie 
  

Sunt multe prilejuri de a sărbători această „vârstă fericită”- copilăria şi implicit de a însenina 
feţele copiilor. „1 Iunie”, „Sf. Nicolae”, „Crăciunul”, „1 Martie”, „Paştele” sunt prilejuri nu numai 
de a oferi cadouri, diverse atenţii, dar şi ocazii de a participa împreună la acţiuni şi evenimente 
deosebite, atractive pentru copii şi ideale pentru a lega noi prietenii, pentru a ne întâlni cu toţii: 
copii, dascăli, părinţi într-o lume miraculoasă – lumea copiilor. 
 Prin proiectul de faţă ne-am propus să aducem zâmbete pe feţele copiilor nu numai prin 
primirea de diverse atenţii, dar şi prin mulţumirea unui lucru bun, acela de a dărui şi altor copii care 
nu au fost la fel de norocoşi. 
 Derularea proiectului „Sărbătorile copilăriei” are drept motivaţie deschiderea şi entuziasmul 
cu care copiii reacţionează la această vârstă la stabilirea unor relaţii noi de prietenie, la 
disponibilitatea de a dărui. 
 
GRUP ŢINTĂ 

 elevii claselor …………, Şcoala ………… 
 elevii clasei   ……, Şcoala  

 
DURATA PARTENERIATULUI 

 1 an – anul şcolar 2012 - 2013 
 
SCOPUL 

• cultivarea sociabilităţii copiilor, a deprinderilor de cooperare, a intercomunicării libere şi 
civilizate;

• oferirea unor contexte educaţionale care să permită copiilor formarea unei conduite de 
deschidere şi apreciere a oricărei fiinţe umane. 
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OBIECTIVE 
 Realizarea cunoaşterii elevilor prin intermediul produselor activităţilor desfăşurate de fiecare 

şcoală în parte; 
 Găsirea unor modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la anumite 

teme de interes comun (creaţii literare, plastice, abilitate manuală, sport); 
 Desfăşurarea activităţilor educative în parteneriat la ambele şcoli implicate; 
 Găsirea unor sponsori pentru motivarea (premierea, evidenţierea) elevilor celor două şcoli, care 

vor participa la concursuri şi întreceri cu tematică variată. 
 
MODALITĂŢI  DE  EVALUARE 

 concursuri pe diferite teme stabilite de comun acord; 
 expoziţie cu lucrările elevilor (desene, lucrări practice); 
 chestionare de evaluare a cunoştinţelor asimilate în cadrul activităţilor desfăşurate; 
 diplome pentru lucrările copiilor. 

 
DISEMINARE 

 Materiale în cadrul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice . 
 Publicarea parteneriatului în reviste de specialitate.  

 
RESURSE 

- umane: echipa de proiect formată din învăţătorii celor două şcoli, directorii şcolilor, elevii, 
părinţii acestora; 

- materiale: caiete, aparat foto, albume, blocuri desen, plicuri pentru corespondenţă, acuarele, 
carioca, lipici, foarfece, polistiren, calculator, imprimante multifuncţionale, xerox, coli A4, 
A2, tempera, cartoane colorate, sponsorizări, microbuzul şcolii, etc 

- informaţionale: broşuri, pliante, cărţi, internet, comunicări, expoziţii. 
 

ACTIVITĂŢI   VIZATE 
 
 

NR. 
CRT. 

ACTIVITĂŢI 
 

MODALITĂŢI DE 
REALIZARE 

TERMEN 
 

LOC DE 
DESF. 

 
1. 

Prezentare 
parteneriat 
 

 Formarea şi organizarea echipei de proiect; 
 Stabilirea responsabilităţilor; 
 Stabilirea activităţilor ce se vor desfăsura 

pe întregul an; 
 Popularizarea iniţiativei, a proiectului la 

nivel de şcoală,familie, comunitate locală; 
 „Aceştia suntem noi!” – vizionarea unor 

materiale Power Point cuprinzând 
prezentarea celor două colective de elevi şi 
diferite aspecte ale unor activităţi 
desfăşurate, precum şi-a obiectivelor 
principale din cele două localităţi; 

Octombrie 
2012 

Școala  
…… 

 
Școala 
……. 

2. Ghetuţa lui 
Moş Nicolae 

 „Bine aţi venit!”- schimb de saluturi şi 
oferire de suveniruri; 

 „Cu gândul la cei dragi” – confecţionarea 
unor felicitări din diverse materiale; 

 „Moş Nicolae – prietenul copiilor” – 
activitate concurs de creaţii literare şi 
artistico-plastice; 

Decembrie 
2012 

Școala  
…… 

 
Școala 
……. 

3. Cel mai iubit 
moş – Moş 
Crăciun! 
 

 „Dragă Moş Crăciun…” - scrisori şi 
felicitări, desene, lucrări practice inspirate 
din anotimpul iarna confecţionate de către 
copii dar şi în colaborare cu familia;  

 serbare cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

Decembrie 
2012 

Școala  
……… 

 
 

Școala 
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 „Să fim buni şi inimoşi” - fiecare 
copil va dona o părticică din cadoul primit 
de la Moş Crăciun  împreună cu alte 
lucruri de care se poate lipsi şi se vor dona 
unor copii cu care Moşul nu a fost atât de 
darnic; 

…….. 

4. Mărţişoare, 
mărţişoare! 
 

 „Mărţişorul!” – confecţionarea unor 
mărţişoare şi felicitări din diverse 
materiale; 

 „Simbolurile primăverii” – activitate 
concurs de creaţii literare şi artistico-
plastice; 

Martie 2013 Școala 
……… 

5. Iepuraşul de 
Paşti 
 

  „Să fim buni şi inimoşi!”- activitate de 
caritate vizând doi copii defavorizaţi; 

 „Hristos a înviat! ”- 
organizarea unei expoziţii cu lucrări specifice 
sărbătorilor Pascale 

Mai  
2013 

Școala  
……. 
Școala 
…….. 

6. Ziua copilului, 
Ziua prieteniei 

 

 „Bine ne-am reîntâlnit!” – schimb de 
saluturi şi impresii; 

 „Unde învăţăm” – vizitarea Şcolii….; 
 „Pe urmele lui  Eminescu”- vizitarea 

Casei memoriale 
 „Jocurile copilăriei”- organizarea unor 

jocuri sportive; 
 „Vă aşteptăm la noi, prieteni dragi!”- 

schimb de saluturi şi de adrese. 

Iunie 2013 Școala  
…….. 
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ŞCOALA  ………………….                                                                      ŞCOALA ……………                          
JUD. ……………                                                                                        JUD. …………………                         
Nr. …… din……….                                                                                    Nr. …… din……….                             
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 Între ŞCOALA ………..  şi ŞCOALA ………… 
 

I. PĂRŢI SEMNATARE 
 Şcoala …………, reprezentată prin director prof. ………., respectiv prof. înv. 

primar ………….. 
 Şcoala ………….., reprezentată prin director prof.  …………, respectiv prof. 

înv. primar . 
 
 II. OBIECTUL prezentului acord îl constituie parteneriatul profesional şi schimburile 
metodice, concretizate prin obiective , planul de colaborare, forme de realizare şi finalităţi comune 
în cadrul proiectului „Sărbătorile copilăriei”. 
 

III. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 
 Activităţile prevăzute se vor desfăşura pe durata anului şcolar 2012 – 2013, în cele două 
unităţi şcolare. 
 
         IV.      ANGAJAMENTE SPECIFICE PĂRŢILOR SEMNATARE 
 Să organizeze activităţile prevăzute în program 
 Să-şi ofere sprijin reciproc în organizarea activităţilor 
 Să participe la activităţile comune 
 

V. DISPOZIŢII FINALE  
  Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
implicată. 
 
DIRECTOR                                                                                                      DIRECTOR                                      
ŞC………………..,                                                                                          ŞC…………..,               
 
prof.…………….                                                                                               prof.    ……………..     
 
 
 
Consilier educativ ,                                                                                             Consilier educativ , 
prof …………..                                                                        prof. …………….. 
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MISIUNEA DASCĂLULUI 
 
 

Profesor pentru învățământ primar Anton Ana 
Școala Gimnazială „Carol I” Plopeni, Județul Prahova 

 
  

Sarcina dascălului este cunoscută din istorie ca fiind aceea a unui meșteșugar care sădește 
sârguincios și răbdător, celor mici, ce sunt la vremea întrebărilor, cunoștințele necesare vieții, 
folosind uneltele imitației și ale tradiției orale. 

Astfel, învățătorii și învățătura au existat dintotdeauna. Pe măsură ce societatea evoluează, de 
la instruirea empirică la știința educațională, devenind tot mai complexă, rolul dascălului începe să 
capete tot mai multă importanță.  

Acțiunea „de a merge la școală” se transformă într-un obicei social, părinții devin tot mai 
interesați să-și trimită copiii la școală, pentru a dobândi o instrucție care să îi satisfacă și să-i plaseze 
ulterior cât mai bine din punct de vedere al ierarhiei sociale și materiale. În acest context profesia de 
dascăl devine mai bine caracterizată, apar norme, coduri specifice, conduite, educația evoluând în 
obiect de studiu și domeniu de cercetare.  

Prin intermediul dascălului lumea devine din ce în ce mai vizibilă pentru copil, care modelat 
și moderat de dascăl dobândește cunoștințe despre natura lucrurilor și dinamica vieții, începând cu 
noțiuni simple succedate de noțiuni complexe și, astfel, copilul dobândește viza către teritoriul 
cunoașterii. Până la urmă, aceasta este calea metamorfozării copilului în om matur, care e menit, la 
rându-i, să-și aducă aportul la susținerea instituției cunoașterii și chiar la evoluția acesteia. Atributul 
acestei transformări este manopera dascălului secondată de voința copilului și implicarea părinților. 

Filozoful britanic John Locke a lansat tema că „mintea omului este la naștere ca o pagină 
albă”. Această pagină prinde culoare, formă și conținut, iar cu tact și stăruință i se adaugă alte 
pagini „scrise”, ulterior devenind foileton în relația necesar consacrată social dascăl-copil.  

Misiunea dascălului este una din cele mai dificile, această profesie având ca sarcină și 
obiectiv modelarea și șlefuirea fiecărei personalități a copiilor, de a înlătura cu subtilitate 
deficiențele juvenile ca rebeliunea, pasivitatea, promiscuitatea, mediocritatea nenaturală, oferind 
alternativa dragostei pentru muncă, dragostei pentru părinți, pentru adevăr, frumos, performanță și 
dragostei de țară. 

Dascălul a fost și este un dăruitor de cuvinte, un formator de atitudine, de conștiință, de 
competență, aportul acestuia fiind major în dezvoltarea contactelor interumane în sens pozitiv, în 
stimularea dorinței de cunoaștere și pentru știință. 

În măsura în care dascălul este dedicat întrutotul profesiei sale și copiii vor fi beneficiarii 
cunoștințelor sale, știința, tehnicile și metodele acestuia putând fi însușite și perpetuate de aceiași 
copii, generațiilor viitoare. Educația temeinică a copiilor creează premizele unei societăți mai 
sigure, menite să garanteze evoluția, stabilitatea, respectul reciproc, securitatea raporturilor sociale 
și interumane. 

Pornind de la citatul romancierului V. Hugo „Cel ce deschide o școală închide o temniță.” se 
poate aprecia importanța și rolul dascălului în stabilitatea și evoluția societății. El este cel chemat să 
învingă cu armele răbdării, intoleranța, violența, analfabetismul, tendința abandonului școlar, 
adevărate plăgi sociale, care neeradicate, tind să se acutizeze cu efecte nedorite, din punct de vedere 
al securității sociale.  

Închei amintindu-mi de imaginea apostolică a „dascălului” Domnu' Trandafir care „a dat 
copiilor imaginea unui om”. Povestea „Domnu′ Trandafir” are un profund mesaj moral și uman. El 
arată sensul de a fi al dascălului, sensul vieții care poate fi major, chiar dacă îndeplinim o slujbă 
modestă. 
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VALORIFICAREA INTELIGENŢEI SOCIO-EMOŢIONALE  
PENTRU OPTIMIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

 
                                                                         Prof. înv. primar  Maria-Daniela Chivulescu  

                                                                             Şcoala Gimnazială „Coresi” Târgovişte 
 

 
 Viaţa interpersonală, climatul social, constituie matricea emoţiilor umane. Deci, în 

colectivitatea clasei de elevi, emoţiile – factorul primordial al vieţii afective – pot constitui un 
puternic sprijin în munca învăţătorului, muncă dedicată dezvoltării copilului în totalitatea 
personalităţii sale. 

De asemenea, pornind de la premisa că „fiecare emoţie este un punct de plecare pe calea 
dezvoltării personale (…)” (Wilks, 2003, 14), atunci inteligenţa socio-emoţională şi competenţele 
specifice ei trebuie să reprezinte instrumente utile pentru continua dezvoltare profesională a 
educatorilor, dar şi instrumente care să asigure eficienţa în „munca” lor cu elevii şi, implicit, să 
contribuie la creşterea calităţii procesului educaţional. Inteligenţa socio-emoţională şi competenţele 
emoţionale sunt elemente esenţiale şi absolut necesare pentru o proiectare corectă a demersului 
educaţional, pentru o predare de calitate, dar mai ales pentru optimizarea comunicării didactice şi a 
relaţiilor educaţionale (ele facilitează dezvoltarea unor relaţii educaţionale armonioase bazate pe 
comunicare optimă între educator şi educabili) şi pentru construirea unui climat educaţional 
armonios. De asemenea, acestea permit o gestionare mai eficientă atât a propriilor comportamente, 
cât şi a comportamentelor elevilor. (Drăghicescu, Savu-Cristescu, 2008a). 

Valorificând inteligenţa socio-emoţională, învăţătorul devine mai sensibil şi mai receptiv la 
nevoile educabililor şi îşi reglează acţiunile în funcţie de acestea. Astfel, el conştientizează faptul că 
în centrul actului educaţional trebuie aşezat elevul şi încearcă să creeze experienţe de învăţare 
stimulative, pentru a-l determina pe copil să se implice efectiv şi afectiv în procesul propriei 
formări. Un astfel de învăţător nu neglijează dimensiunea emoţională a demersurilor didactice, el 
susţinând lecţii şi activităţi generatoare de trăiri afective pozitive, stenice. Totul, de la obiective, 
conţinuturi, până la sarcini concrete de învăţare, este prezentat elevilor de aşa manieră încât nimic 
nu pare dificil, ci dimpotrivă lucruri plăcute, agreabile, în realizarea cărora se implică animaţi fiind 
de o motivaţie intrinsecă. 

Climatul instituit în clasa de elevi poartă, în primul rând, amprenta emoţionalităţii 
învăţătorului. Un zâmbet încurajator, o privire caldă, o mână întinsă atunci când trebuie exprimă tot 
atâtea emoţii pozitive pe care acesta le induce şi elevilor lor. Empatia, managementul adecvat al 
propriilor emoţii şi capacitatea de a gestiona corect şi emoţiile negative ale elevilor îl vor ajuta pe 
dascăl să soluţioneze cu tact şi diplomaţie aceste situaţii de (micro)criză educaţională.  
 

„Inventar” al competențelor emoționale necesare unui bun dascăl:  
 

Competenţe emoţionale 
ale învăţătorului 

Impactul asupra conduitei personalităţii elevilor 

 empatie - motivaţie intrinsecă pentru învăţare; 
- o mai bună autocunoaştere şi valorizare;  
- armonizare cu sine şi cu ceilalţi;  
 - conştientizarea şi aprecierea emoţiilor celorlalţi; 
- receptivitate la sentimentele trăite de celălalt; 
- disponibilitatea de a înţelege cum şi de ce oamenii simt şi 
acţionează într-un anumit fel;  
- interacţiune armonioasă; 
- orientarea copiilor spre acceptarea celorlalţi, indiferent de 
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problemele pe care le au, de familia sau mediul (etnia) din care 
provin şi chiar oferirea ajutorului lor; 
- împărtăşirea sentimentelor; 
- valorificarea  potenţialului, nevoilor, intereselor şi aptitudinilor, 
creând experienţe cognitive, afective şi acţionale; 
- acceptarea, înţelegerea şi respectarea punctului de vedere al 
celuilat ş.a.   

 asertivitate  - consolidarea unei imagini de sine pozitive; 
- oferirea unui model pozitiv de comunicare şi relaţionare; 
- încurajarea exprimării, a iniţiativelor; 
- oferirea unui feedback pertinent care să ducă la dezvoltarea 
capacităţii de autoanaliză corectă şi constructivă; 
- perseverenţă şi încredere în sine; 
- încredere în sine ş.a.  

 comunicativitate - ascultare activă; 
- exprimarea propriilor emoţii şi încurajarea exprimării emoţiilor 
copilului; 
- receptivitate mai mare si mai bună; 
- o mai bună interacţiune cu membrii grupului şi cu învăţătorul; 
-“ nu doar părerile mele sunt bune”;  
-  cultivarea la copii a disponibilătăţii de a vedea sau aborda o 
acţiune, o situaţie şi din altă perspectivă decât cea personală;  
- analiza, compararea şi acceptarea de noi idei ş.a.  

 adaptabilitate - disponibilitatea de a învăţa ceva nou (de la copii şi chiar de la 
părinţi) pentru o mai eficienţă activitate în grup; 
- încurajarea lucrului în echipă; 
- dezvoltarea, prin învăţare a propriei personalităţi; 
- adaptarea cu uşurinţă la viaţa şcolară; 
-  oferirea unui model de a adapta la propriile valori pe acelea 
apreciate la ceilalţi ş.a.  

 toleranţă  - cultivarea respectului faţă de aproapele său; 
- “nu doar părerile mele sunt bune”;  
- construirea unui climat educaţional bazat pe înţelegere, acceptare 
şi colaborare; 
- acceptarea, înţelegerea şi respectarea punctului de vedere al celuilat;  
- orientarea copiilor spre acceptarea celorlalţi, indiferent de 
problemele pe care le au, de familia sau mediul (etnia) din care 
provin şi chiar oferirea ajutorului lor; 
- disponibilitatea de a înţelege cum şi de ce oamenii simt şi 
acţionează într-un anumit fel;  
- rezolvarea conflictelor prin ascultarea celuilalt;  
- dezvoltarea capacităţii de iertare ş.a. 

 flexibilitate  -“ nu doar părerile mele sunt bune”  
-  cultivarea la copii a disponibilătăţii de a vedea sau aborda o 
acţiune, o situaţie şi din altă perspectivă decât cea personală, analiza 
şi compararea , acceptarea de noi idei. 
- rezolvarea conflictelor prin ascultarea celuilalt. 
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În concluzie, inteligenţa emoţională şi competenţele aferente acesteia, dar în mod special 
capacitatea de a gestiona şi de a regla propriile emoţii, empatia, capacitatea de ascultare, de a oferi 
feedback şi de a fi receptiv la feedback, capacitatea de a influenţa prin modelul comunicaţional 
promovat, de a construi relaţii investind sentimente, toate acestea reprezintă modalităţi concrete de 
a optimiza calitatea actului educaţional, accentuând dimensiunea emoţională a acestuia. Investindu-
se în ceea ce face, trăind împreună cu şi printre elevii săi, învăţătorul trebuie să-şi formeze, să-şi 
valorifice şi să-şi dezvolte inteligenţa socio-emoţională. În acest context, apare oportună includerea 
competenţelor emoţionale în categoria competenţelor cheie de care depinde eficienţa activităţii  
educaţionale. 

De asemenea, inteligenţa emoţională va ajuta, o dată în plus,  la conştientizarea faptului că 
şcoala nu reprezintă un spaţiu exclusiv al instruirii, ci, dimpotrivă, menirea ei este în primul rând să 
formeze, să ofere lecţii fundamentale pentru viaţă, să asigure suportul necesar pentru cea mai 
importantă operă de creaţie a fiecăruia dintre noi: propria personalitate. 
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ADOLESCENŢA ŞI DROGURILE. ASPECTE SOCIALE 
 

Profesor, Consilier școlar Maier Francisc 
Şcoala Gimnazială Vetiş, Judeţul Satu Mare 

 
Consumul de droguri reprezintă o problemă de mare importanţă şi complexitate pentru noi 

toţi. El semnifică o speranţă sau o provocare pentru tineri, o problemă serioasă pentru părinţi şi 
pedagogi şi un semnal de alarmă pentru societate. Adolescenţa este vârsta la care apare nevoia de 
identificare, de a se găsi şi înţelege pe sine şi pe cei din jur. Este vârsta experienţelor personale, 
vârsta căutării coordonatelor proprii sufletului şi corpului, vârsta descoperirii dimensiunilor 
realităţii. 

Fenomenul drogurilor a cunoscut o evoluţie ascendentă, de la simpla folosire în scopuri 
medicinale şi terapeutice de către vindecători, până la cultivarea, producerea şi comercializarea 
acestora de către reţele internaţionale aparţinând crimei organizate. Astăzi, în lume, peste 220 
milioane de persoane sunt dependete de droguri. Ţinând cont că o persoană dependentă afectează 
alte 5 persoane, putem trage concluzia că unul din 6 locuitori ai planetei este afectat de flagelul 
drogurilor. 

Aşadar, consumul de droguri reprezintă una din provocările cu care se confruntă umanitatea, 
efectele directe sau indirecte ale acestuia relevându-l ca pe un fenomen îngrijorător. Ansamblul 
unor condiţii social-economice, psihologice şi spirituale se constituie în factori de influenţă negativă 
asupra eredităţii sociale şi biologice, ca şi asupra constructelor mintale ce se elaborează alienant şi 
aberant cu reflectare negativă asupra procesualităţii adaptative biologice, psihologice, socio-
familiare, profesionale şi scolare, şi care generează în plan psihic stări de frustrare, de nesiguranţă, 
de instabilitate afectivă, de inadaptare tranzitorie sau de durată la exigenţele sociale, determinând 
respingerea şi revolta împotriva obiceiurilor, tradiţiilor şi a sistemului de valori practicat de 
societate. 

Autorii americani care au studiat fenomenul, au demonstrat că există o adevărată „foame” de 
a descoperi şi cunoaşte realitatea înconjurătoare în toate ipostazele incitante şi sensurile ei profunde. 

Un alt aspect deosebit este că drogul începe să fie din ce în ce mai prezent în principalele 
grupuri în care se poate afla adolescentul la această vârstă: anturajul şi şcoala. Este ceea ce 
determină formarea unui model biopsihosocial, care este dezvoltat de interacţiunea dintre factorii 
psihologici, de mediu şi cei fiziologici. 

Criminalitatea legată de droguri este un concept vast care poate include infracţiunile comise 
şi care sunt, într-un anumit mod, legate de droguri. Rezultate remarcabile în lupta contra 
criminalităţii se pot obţine decât printr-o colaborare pe plan intern între poliţie, parchet şi justiţie, 
iar pe plan internaţional decât printr-o cooperare între organizaţii şi organisme care au ca obiect 
lupta împotriva criminalităţii.  

Sporirea numărului infracţiunilor de trafic şi consum ilicit de droguri, creşterea numărului 
persoanelor  dependente de droguri, infestarea cu HIV/SIDA şi hepatitele virale de tip B şi C, 
transmise prin consumul de droguri, pe cale injectabilă, costurile ridicate pentru tratamentul 
dependenţilor de droguri, pericolul recidivei şi nu în ultimul rând al decesului, sunt tot atâtea motive 
de îngrijorare şi în perspectiva anilor viitori, necunoscându-i-se adevăratele dimensiuni datorită 
faptului că nu există o statistică clară şi precisă a numărului celor decedaţi din cauza drogurilor.  

Fiind conştient de rolul pe care îl are educaţia în formarea la tânăra generaţie a unor 
concepţii, deprinderi şi orientări vizând adoptarea unei conduite sănătoase, care să respingă sau să 
evite din start consumul de droguri şi alarmat de extinderea rapidă şi amploarea pe care a luat-o în 
prezent traficul şi consumul ilicit de droguri, doresc să accentuez rolul important care revine 
participării active a comunităţii, mass-mediei şi a altor factori educativi la prevenirea şi combaterea 
acestui flagel şi a consecinţelor sale nocive asupra societăţii şi a individului. Plecând de la nivel 
social se observă că problema drogurilor nu se localizează cu preponderenţă în cadrul unei anumite 
categorii sociale, deci, nu putem numi drogul ca fiind un virus, cauzat de anumiţi factori biologici 
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dezvoltaţi datorită sărăciei. În cadrul societăţii noastre problematica drogurilor ocupă o din ce în ce 
mai mare amploare, iar cei mai afectaţi fiind tinerii şi familiile acestora.  

Pornind de la faptul că drogul în general şi consumul de droguri în special reprezintă o 
problemă socială, consider că se impune perfecţionarea unor strategii eficiente de comunicare între 
părinţi, societatea civilă, consumatorul de droguri şi organele cu atribuţii specifice în materie astfel 
încât fluxul informaţional să circule între părţile interesate. La baza acestor strategii trebuie să stea 
obligativitatea dezvoltării unor programe alternative pentru petrecerea timpului liber.  

Ca metode şi tehnici de prevenire a consumului de droguri în special în rândul minorilor şi 
al tinerilor, aş propune:  

• desfăşurarea unor programe de informare asupra consecinţelor pe care le are consumul de 
droguri, pornind de la clasele primare şi până la liceu;  

• organizarea unor întâlniri comunitare, la care să participe atât minorii, cât şi părinţii, în care 
să se expună situaţia unor cazuri extreme, precum şi măsurile de prevenire care se 
realizează;  

• implicarea mai activă a familiilor în viaţa minorilor, atât în ceea ce priveşte viaţa lor de 
acasă, cât şi în viaţa socială - relativ la selecţia prietenilor, anturajul, modul de petrecere a 
timpului liber etc.;  

• creşterea numărului de activităţi sociale şi recreative la care să participe minorii şi tinerii, 
oferindu-le acestora pe lângă un timp liber petrecut într-un mod constructiv, şi recunoaşterea 
socială;  

• adaptarea sistemului educaţional la nevoile minorilor de astăzi, modernizarea programei 
şcolare, dar şi specializarea cadrelor didactice la un nivel corespunzător;  

• identificarea unor metode eficiente de implicare activă a societăţii civile, pentru identificarea 
cauzelor consumului de droguri, elaborarea de programe sociale adecvate;  

• implicarea organelor abilitate şi monitorizarea punctelor de risc - familii din medii 
defavorizate, climatele familiale conflictuale, minorii care au abandonat şcoala, sau care 
frecventează rar cursurile, minorii cu antecedente penale ş.a.m.d.  
Lipsa de supraveghere a părinţilor, conflictele dintre generaţii, lipsa comunicării între părinţi 

şi copii, încercarea de a atrage atenţia prin comportamente non-conformiste, confundarea mediului 
virtual cu realitatea, dar şi controlul social scăzut constituie un ansamblu de factori care pot 
determina, în special minorii şi tinerii, să încalce normele, pornind de la consumul de ţigări, alcool 
sau droguri, pentru care să comită o serie de fapte cu caracter antisocial şi până la infracţiuni de un 
grad mai mare de agresivitate, ca vătămarea corporală, lovirea, tâlhăria sau chiar omorul.  

Consider că se impune o abordare pragmatică sub aspectul finanţării de la buget a unor 
programe adresate structurilor implicate, accentul urmând a fi pus pe prevenirea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, dar şi pe serviciile de asistenţă medicală şi psihologică, reabilitare şi 
reinserţie socială a consumatorilor şi a dependenţilor de droguri.  

Chiar dacă consumul de droguri pare să reprezinte un aspect cotidian al oricărei societăţi 
aflate în schimbare, creşterea alarmantă a acestui fenomen trebuie să atragă atenţia şi să genereze o 
serie de activităţi sociale şi legislative care să gestioneze adecvat un astfel de fenomen. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 

 
• Banciu, Dan, Rădulescu, Sorin, Voicu, Marin, Introducere în sociologia devianţei, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1995 
• Drăgan, Jenică, Aproape totul despre droguri, Editura Militară Bucureşti, 1994 
• Pop, Octavian, Drogurile, un flagel al lumii contemporane, Editura Mirton, Timişoara, 

2002 
• Rădulescu, Sorin, Sociologia devianţei, Editura Victor, Bucureşti, 1998 



84

ŞCOALA VERNEŞTI = ŞCOALĂ  RR
RESPONSABILĂ 

Proiect pilot de colectare selectivă în şcolile din judeţul Buzău 
 
 

Coordonator proiect Prof. Graţiela Petcu  
Şcoala Verneşti, jud. Buzău 

  
 

Comunicatul de presă în urma câştigării acestui proiect – concurs, desemnării şcolii drept ,,Şcoală 
Responsabilă” şi câştigării premiului de 1000 de euro 

 
Dacă nu am crede într-o Românie curată, în şansa ţării noastre de a deveni una cu adevărat 

civilizată, ar însemna că nu credem în munca pe care o facem de ani buni în domeniul protecţiei 
mediului în cadrul şcolii noastre.  Prin tot ce am făcut şi în cadrul acestui proiect, am încercat să 
convingem cât mai mulţi oameni să-şi dorească un mediu curat pentru ţara şi localitatea în care 
trăiesc.  

Oportunitatea oferită şi prin intermediul Asociaţiei ,,Salvaţi Dunărea şi Delta” s-a constituit 
într-un catalizator în derularea acestor categorii de activităţi, cu atât mai mult cu cât propunerea a 
venit din partea unor instituţii şi organizaţii recunoscute prin seriozitatea lor, iar perioada rece a 
anului, de regulă,  era pentru noi o perioada mai liniştită, fără prea multe iniţiative de acest gen. 

Activitățile s-au derulat în următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Vernești; Școala 
Primară Săsenii Noi; Grădinița cu Program Normal Vernești; Grădinița cu Program Normal Săsenii 
Noi; Grădinița cu Program Normal Nișcov; Grădinița cu Program Normal Mierea, grupul ţintă fiind 
format din peste 450 de elevi cu vârste între 3 și 15 ani; 32 de cadre didactice; 27 de reprezentanți ai 
autorităților locale; peste 740 de membri ai comunității verneştene. 

Şi noi am descoperit că dacă vrem, se poate! Se poate să se implice direct sau indirect peste 
1000 de participanţi, să iniţiem peste 30 de întâlniri cu reprezentaţi ai autorităţilor, peste 10 aplicaţii 
în orizontul apropiat, peste 450 de kg de PET-uri colectate şi valorificate în această perioadă, 
aproape o tonă de hârtie… 

Totodată, comunitatea a fost permanent informată asupra rezultatelor acestui proiect prin 
intermediul broșurii editate în Școala Vernești intitulată ,,Școala Verde”,  a editării ,,Manualului 
cetățeanului verneștean responsabil” sau prin promovarea proiectului educaţional ,,ȘCOLI  
R

R
RESPONSABILE’’ în cadrul Seminarului de bune practici în domeniul protecției mediului 

organizat de ISJ Buzău și Consiliul Județean Buzău. 
Noi am plecat de la principiul că, pe lângă strategiile elaborate la nivel naţional de 

autorităţile centrale, fiecare dintre noi trebuie să încercăm să „mişcăm" lucrurile la nivel local, în 
funcţie de specificul fiecărei probleme. 

Considerăm că am reuşit şi de această dată, drept urmare s-a hotărât ca în Şcoala Gimnazială 
Verneşti să înfiinţăm un cabinet de protecţie a mediului, iar în perioada vacanţei să derulăm 
programul ,,Şcoala de vară a ecologiştilor verneşteni”.  

 

                           
                Refolosim sticlele                                             Târgul produselor ecologice 
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PROFESIUNEA DIDACTICĂ DIN PERSPECTIVĂ EMOȚIONALĂ 
 

                                                                                 Profesor DORINA DULCEAC  
                                                                                   Școala Gimnazială Bălăceana 

                                                                                       Bălăceana - Suceava 
            
           Învestit în a modela personalităţi conform cerinţelor societăţii, PROFESORUL este 
„conceput ca voce a culturii, ca voce animatoare şi stimulatoare” (Andre Christophe, Cum să ne 
exprimăm emoţiile şi sentimentele, Bucureşti, Editura Trei, 2008) ca exponent al culturii 
emoţionale, construct ce integrează în aria inteligenţei academice şi spectrul trăirilor emoţionale. 
Aşa cum subliniază Popa I.(2002), profesiunea didactică se distinge de toate celelalte profesiuni 
prin specificul ei social, de a realiza un permanent transfer de cultură, de cunoştinţe, de experienţe 
din care noile generaţii să extragă ceea ce le facilitează existenţa. Pentru ca acest transfer să fie 
eficient e necesară o abordare completă şi complexă care să integreze şi cultura emoţională, aflată la 
intersecţia dintre psiho-afectivitate şi ştiinţă. Totodată, permanentele schimbări din învăţământul 
românesc solicită personalităţi puternice, inteligente, bine pregătite, apte să organizeze şi să 
conducă procese educaţionale în manieră competentă, creatoare şi promotoare ale valorilor culturii. 
             Prezenta lucrare este un colaj cu cele mai importante idei despre rolul culturii emoționale a 
profesorului în vederea constituirii unei societăți activă și conștientă, responsabilă și inteligentă 
emoțional. Aceste aspecte au fost surprinse într-o cercetare pe bază de chestionar, aplicat unui 
număr de 87 de cadre didactice din județul Suceava și a urmărit evidențierea nivelului de dezvoltare 
a culturii emoționale a dascălilor intervievați (relații interpersonale, reacții față de situații școlare 
diverse, atitudini), sublinierea rolului formării continue și inițiale, din perspectiva competențelor 
emoționale, precum și identificarea nivelului de dezvoltare a empatiei, ca și componentă emoțională 
a cadrului didactic, importantă în relaționarea la clasă. 
           „Profesiunea de educator, ca de altfel orice profesiune, este rezultatul pregătirii prin studii, 
acumulând o anumită cultură profesională, la nivelul unor competenţe pedagogice specifice.’’- 
susţine Nicola I. Prin urmare, formarea iniţială şi cea continuă trebuie să contribuie la desăvârşirea 
culturii profesionale, generală şi filozofică, dar şi de specialitate şi psihopedagogică. Numai prin 
acumularea a cât mai multe competenţe, formaţia culturală a unui cadru didactic va fi mai 
valoroasă. Ca entitate a culturii profesionale, subscriem şi cultura emoţională, ca componentă 
psihopedagogică a profesionalismului pedagogic, ca element cu rol de activare a funcţionalităţii 
întregii personalităţi a cadrului didactic. 
          Astfel, cultura emoţională a cadrului didactic este o însumare de competenţe emoţionale: 
de a recunoaşte propriile emoţii şi ale altora, de a prognostica reacţiile emoţionale, intensitatea şi 
orientarea lor, de reacţionare adecvată la oscilaţiile emoţionale specifice unei situaţii, de a 
schimba şi reorienta conduita emoţională şi atitudinile faţă de alţii în cazul apariţiei unor reacţii 
negative, autoreglându-se psiho-emoţional, de capacităţi perceptive: de a gestiona percepţia 
emoţională, de a evalua orientarea emoţională în situaţii concrete, de a descifra subtextul 
emoţional al expresiilor nonverbale şi paraverbale în comunicare, de a presupune de la începutul 
comunicării direcţia desfăşurării contactului emoţional şi de al întreţine pe toată durata 
comunicării şi de capacităţi expresive, făcând apel la calităţile artistice ale unui dascăl. Educaţia 
unui copil presupune artă, reflectate în măiestria pedagogică şi stilul personal, creativ, charimatic al 
profesorului. Conform lui Neacşu I. (2000), valoarea comunicării emoţionale reiese din aprecierea 
conduitei afective; în privinţa emoţionalităţii se poate vorbi despre sincronizare, ce are menirea de a 
induce pozitivism şi trăiri emoţionale autentice, expresive, relevante sub aspect pedagogic, cu 
reacţii veridice şi motivante (Cojocaru-Borozan, Maia, Teoria culturii emoţionale, Chişinău, 
Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2010). În educaţie contează şi este apreciată foarte mult iniţiativa, 
curajul, dorinţa de a da tonul emoţional într-o acţiune şcolară, însemnând o modalitate de a conduce 
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la nivel profund, foarte personal, „dirijând emoţiile celorlalţi” spre acţiuni eficiente, controlabile, 
cooperante. (ibidem) 
         Analiza diversităţii opiniilor respondenților privind cultura emoţională arată că cele mai 
importante competenţe specifice profesiunii didactice sunt: implicarea şi contaminarea emoţională, 
identificarea emoţională, orientarea emoţională pozitivă, compasiunea, activismul, expresivitatea, 
perceptivitatea emoţională, rezistenţa emoţională la stres, profunzimea psihologică şi emoţională, 
reactivitatea emoţională (flexibilitate, excitabilitate, viteză sporită a blocării stimulilor excitării 
emoţionale).   
          Modelul  structurat al culturii  emoţionale a profesorului (Cojocaru-Borozan, Maia, 
Teoria culturii emoţionale, Chişinău, Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2010, p. 92): 
 

 
 
          Concluzii: Nivelul de pregătire profesională a cadrelor didactice este unul ridicat şi orientat 
spre formarea culturii emoţionale, fapt reflectat de particularităţile identificate în urma prelucrării 
informaţiilor din chestionare. Profesorii îşi cunosc destul de bine rolurile şi competenţele necesare 
pentru munca emoţional-pedagogică, influenţând calitatea propriei prestaţii didactice, cât şi calitatea 
formării tinerei generaţii. 
 

Funcţii ce corespund profesiunii de cadru didactic: 
Armonizar
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Creşterea 
culturii 

profesion
ale 

Dezvoltare
a 
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sociale 

57 73 73 65 73 67 34 
           
           Sporirea nivelului de formare a culturii emoţionale a profesorilor ar putea fi asigurată prin 
implementarea unui program de formare a cadrelor didactice. O astfel de formare s-ar impune la 
toate ciclurile de învăţământ, indiferent de vechime ori nivel de pregătire, în perioada formării 
inţiale ori continue. O bună pregătire emoţională a dascălului va conduce la o mai bună gestionare a 
realităţii şcolare, la o mai bună dezvoltare emoţională a copiilor, şi, de ce nu, a societăţii româneşti 
de mâine. 
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METODA REDUCERII LA ABSURD 
 

Prof. Sanda Florica Niţoi  
Liceul Tehnologic Jimbolia 

 
Metoda reducerii la absurd este o metodă specifică de demonstraţie în matematică. La baza 

acestei metode stă una din legile fundamentale clasice: legea terţului exclus ce are următorul 
enunţ: din două propoziţii contradictorii, una este adevărată, cealaltă falsă, iar a treia 
posibilitate nu există. Legea terţului exclus nu ne precizează care din cele două propoziţii este 
adevărată şi care este falsă. Când la două propoziţii contradictorii aplicăm legea terţului exclus este 
suficient să stabilim că una dintre ele este falsă pentru a deduce că cealaltă este adevărată. 

Conform metodei reducerii la absurd se presupune ipoteza (ceea ce se dă)  adevărată şi 
concluzia (adică ceea ce trebuie demonstrat) falsă. Prin deducții logice, presupunerea duce la 
o absurditate, deoarece se contrazice sau ipoteza problemei date sau un adevăr stabilit mai înainte. 
Asta înseamnă că presupunerea e falsă, așadar ceea trebuia demonstrat e adevărat. Metoda 
reducerii la absurd nu se reduce la propoziţia că „a demonstra o propoziţie este acelaşi lucru 
cu a demonstra contrara reciprocei ei”, deoarece pot apărea şi situaţii în care nu se contrazice 
ipoteza, ci o altă propoziţie (un rezultat cunoscut, o axiomă, o teoremă).  

Metoda reducerii la absurd se foloseşte atât în rezolvarea problemelor de calcul (de aflat), cât 
şi la rezolvarea problemelor de “demonstrat”. Metoda este des utilizată în demonstrarea teoremelor 
reciproce, precum şi în demonstrarea teoremelor de unicitate. 

Cu metoda reducerii la absurd pot fi rezolvate probleme de aritmetică, algebră, analiză sau 
geometrie. 
PROBLEME PROPUSE: 
ALGEBRĂ. 
Numere reale. 
1. Arătaţi că nu există nici un număr natural care împărţit la 8 dă restul 6 şi 
împărţit la 4 dă restul 3. 
Rezolvare: 
Prin metoda reducerii la absurd presupunem că există un număr natural n astfel încât  

n = 8q1 + 6 şi n = 4q2+ 3, cu p şi q numere naturale. 
Obţinem: 8q1 + 6 = 4q2 + 3, absurd pentru că membrul stâng este par, iar membrul drept este impar. 
Deci nu există niciun număr natural care împărţit la 8 dă restul 6 şi împărţit la 4 dă restul 3. 
1. Fie a, b, c, d . Să se arate că cel mai mic dintre numerele a-b2, b-c2, c-d2, d-a2 nu poate 
fi mai mare decât . 

Rezolvare: 
Aplicăm metoda reducerii la absurd. Presupunem că cel mai mic dintre cele patru numere este mai 
mare decât . Rezultă că toate cele patru numere sunt mai mari ca , adică avem relaţiile: 

a-b2 ;  b-c2 ;  c-d2 ;  d-a2 . 

Adunând membru cu membru cele patru inegalităţi obţinem: a+b+c+d-(a2+b2+c2+d2) 1  
( )2+( )2+( )2+( )2  , absurd pentru că o sumă de numere nenegative nu poate fi 

negativă. 
2. Fie mulţimile A=  si B= . Să se arate că mulţimile 

A şi B sunt disjuncte. 
Rezolvare: 
Presupunem prin absurd că există x , deci există m, p  astfel încât  =    

(2m-1)(3p-2)=(2m-3)(3p+1)  6mp-4m-3p+2= 6mp-9p+2m-3 6p-6m=-5 absurd, deoarece 
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membrul stâng este par, iar membrul drept este impar. Deci presupunerea făcută este falsă, adică 
mulţimile A şi B sunt disjuncte. 
Progresii. 
1. Să se arate că numerele 7,6,5 nu pot fi termenii  unei progresii aritmetice. 
Rezolvare: 
Presupunem, prin absurd, că 7,6,5 sunt termenii (nu neapărat consecutivi) ai unei progresii 
aritmetice. Fie a 7,6,5  pnm aa cu m, n, p diferite între ele. Avem: rmaam )1(1  , 

rpaarnaa pn )1(,)1( 11  , 0r . 

De aici: 76)(,65)(  rpnaarnmaa pnnm . 
Împărţind, membru cu membru, aceste relaţii, obţinem: 

Qqq
pn
nm











 ,

76
65

76
65

75)1(6 qq  . 

Prin ridicare la pătrat obţinem ,
2

75)1(635
22

q
qq 

 fals, deoarece membrul stâng este 

iraţional, iar cel drept este raţional. În concluzie numerele 7,6,5 nu pot fi termenii  unei 
progresii aritmetice. 
2. Să se arate că numerele 7,6,5 nu pot fi termeni consecutivi ai unei progresii 
geometrice. 
Rezolvare: 
Presupunem, prin absurd,că 7,6,5 sunt termenii consecutivi ai unei progresii geometrice. 

356  , contradicţie deoarece membrul stâng este raţional, iar membrul drept este iraţional. 
Aşadar numerele 7,6,5 nu pot fi termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. 
Ecuaţii cu soluţie unică. 
1. Să se rezolve ecuaţia: 

xxxx 15753    
Rezolvare: 
Observăm că x=1 este soluţie a ecuaţiei.  

Împărţim ecuaţia, membru cu membru, la 15x şi obţinem 1
15
7

3
1

5
1























xxx

 
Demonstrăm că 

x =1 este soluţie unică.        
Presupunând că x<1 este rădăcină a ecuaţiei şi utilizând monotonia funcţiei exponenţiale, 

obţinem
xxx























15
7

3
1

5
1 >1, absurd (contrazice ipoteza făcută). 

Presupunând că x>1 este rădăcină a ecuaţiei şi utilizând monotonia funcţiei exponenţiale, obţinem 
xxx























15
7

3
1

5
1 <1, absurd.  

Deci x =1 este soluţie unică.       
Polinoame. 
1. Fie p  şi polinomul f=X4-4X+p  [X]. Să se arate că pentru orice p , polinomul f 
nu are toate rădăcinile reale. 
Rezolvare: 
Presupunem prin absurd că f are toate rădăcinile reale. Avem 

  .000)...(2 432121
2

4321
2
4

2
3

2
2

2
1  xxxxxxxxxxxxxx  

Rezultă că polinomul f are toate rădăcinile nule, adică  
 .0)0()0()0()0(  ffff
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.,4)0(44)( 3 absurdfundedexxfDar   
Structuri algebrice. 
1. Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri       .3̂2̂,,: *

76  fcuZZf  
Rezolvare: 
Presupunem prin reducere la absurd că există un morfism f care îndeplineşte condiţiile din ipoteză. 
Cum f este morfism, obţinem f(x+y)=f(x)+f(y),  şi f( )= . 
Avem f( )=f( )= f( ) f( ) f( ) = -absurd. Prin urmare presupunerea 
făcută este falsă, adică nu există niciun morfism care să verifice condiţiile din ipoteză. 
ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ. 
1. Să se arate că ecuaţia: x 0725 357  xx are numai o rădăcină pozitivă, 
subunitară.  
Rezolvare: 
Fie f 725)(,),0[: 357  xxxxfR , Din f funcţie continuă şi f(0)f(1)  0 există cel puţin 
un punct c )1,0( pentru care f(c)=0. Demonstrăm că c este unic. Presupunem că mai există 
d dc  ),1,0(  (sau c )d pentru care f(d)=0, atunci pe intervalul [c,d] (sau  [d,c]) funcţiei f i 
se poate aplica teorema lui Rolle. Deci există )(,(0 dcc  sau ),(0 cdc  ) pentru care 

0)( 0
' cf ,adică 06257 2

0
4
0

6
0  ccc , relaţie falsă deoarece 00 c . În concluzie ecuaţia are o 

singură rădăcină pozitivă, subunitară. 
GEOMETRIE. 
1. Să se arate că nu există un triunghi cu lungimile înălţimilor 1, , 1+ . 
Rezolvare: 
Presupunem prin absurd că există un triunghi în condiţiile din ipoteză. Fie x, y, z lungimile 
înăţimilor, adică x=1, y= , z=1+  şi a, b, c lungimile laturilor corespunzătoare înăţimilor. 
Dacă S este aria triunghiului, avem: S= =  de unde obţinem: a= , b= , c= . 

Aplicăm inegalitatea: b+c a şi obţinem:  + , adică + . 

Raţionalizând obţinem + , adică 2 +3 -3 , deci 5  şi ridicând la pătrat 

obţinem 75 , absurd. Deci nu există un triunghi care să satisfacă ipoteza. 
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