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Emoțiile sunt o prezență atât de intimă și o constantă a vieții cotidiene, dar cu toate 
acestea, știința a întârziat cu mult timp punerea lor sub microscop. În mare parte, acest fapt se 
datorează unei percepții negative învechite asupra emoțiilor, ca fiind evenimente mentale 
dezorganizatoare si disruptive ce interferează cu procesele cognitive, făcându-le mai puțin 
eficiente. În ultimul timp însă, viziunea dominantă asupra emoțiilor a devenit pozitivă, fiind 
recunoscută influența lor benefică în dezvoltarea cognitivă și a competențelor sociale, prin 
facilitarea inițierii și menținerii relațiilor sociale. 

Copilăria mijlocie este perioada conștientizării trăirilor emoționale și pe masură ce cresc, 
copiii devin tot mai conștienți de sentimentele proprii și de cele ale altora. Pe la 7-8 ani copiii 
sunt, de regulă, conștienți când simt rușine și mândrie și au o idee mai clară despre diferența 
dintre vinovăție și rușine. Aceste emoții le influențează părerea despre ei înșiși. 

Înca de la vârsta preşcolară încep să se contureze unele trăsături de caracter. Deoarece 
acestea sunt abia în curs de formare, sunt instabile şi nediferenţiate suficient, cunoaşterea lor este 
extrem de necesară tocmai pentru a asigura formarea şi consolidarea trăsăturilor pozitive şi 
pentru a preveni înrădăcinarea celor negative. Însuşirile de caracter au un specific relaţional, 
adică apar numai în relaţiile sociale ale copilului cu adultul şi ceilalţi copii, ca urmare a atitudinii 
sale faţă de muncă (activităţile şi sarcinile care i se încredinţează), faţă de sine şi faţă de ceilalţi 
oameni.  

La această vârsta, copiii sunt conștienți de regulile referitoare la exprimarea emoțională 
acceptabilă la nivelul mediului cultural în care trăiesc. Ei învață ce anume le provoacă furia, frica 
sau tristețea și cum reacționează cei mari la manifestarea acestor emoții. 

Disciplina Dezvoltare personală, a fost introdusă în Planul – cadru pentru învățământul 
primar în cadrul ariei curriculare Consiliere şi orientare în scopul dezvoltării capacităţii elevului 
de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile 
personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. Construcţia 
programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului 
din ciclul primar. 

Abordarea integrată a conținuturilor din ciclul primar presupune participarea și 
implicarea copiilor, efectiv şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea 
conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată 
se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor 
domenii. 

Pornind de la aceste premise, fiecare lecție am abordat-o integrat, conținuturile fiind 
îmbinate într-o manieră firească.  

Ziua a debutat cu Întâlnirea de Dimineață, când am prezentat elevilor o cutie albă cu 
puncte negre în care se afla o scrisoare de la un expeditor necunoscut. Pentru a putea descoperi 
expeditorul, elevii aveau de realizat sarcini diferite. Realizarea corectă a sarcinilor descoperea un 
indiciu, un anume cuvânt din scrisoare. 
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Prima activitate interesantă, ce a avut un impact emoțional major asupra copiilor, am 
desfășurat-o plecând de la lecția Zebra cu puncte din cadrul disciplinei Limbă și Comunicare, în 
care am integrat conținuturi din disciplinele M.E.M și D.P. 

După citirea textului Zebra cu puncte, copiii au identificat, prin întrebări (metoda 
Explozia stelară) personajele, timpul, locul, momentele importante ale textului precum cel mai 
emoționant fragment și asocierea lui cu cuvântul stingherită (cuvântul prin care am rezumat 
întreg textul ). Reactualizarea cunoștințelor am realizat-o moment ”colorat”, elevii fiind solicitați 
să ordoneze întâmplările textului “Zebra cu puncte”, indicând culoarea bileţelelor cu fragmentele 
din text.  

Lecția a continuat cu Cubul fermecat (metoda interactivă Cubul) având rolul de a  fixa 
conţinutul textului, dar şi conţinuturi specifice disciplinei matematică şi explorarea mediului: 
Compară –”Cum se simțea zebra cu puncte și cum se simțeau celelalte zebre?”, Descrie -
”Povestește ce a făcut zebra cu puncte ca să ajungă o zebră cu dungi”, Analizează -”Cum crezi că 
ar fi dacă totul în lume ar fi la fel?”, Asociază - ”Caută enunțul problemei potrivit expresiei 
matematice 75 – (16-10) = ”, Aplică – ”Compuneți o poezie care să  descrie  zebra cu puncte –
metoda interactivă - Cvintetul”, Argumentează – ”De ce descoperă frumusețea zebrei cu puncte 
tocmai un elefant bătrân?”. 

În cadrul lecției de matematică, captarea atenției am realizat-o cu una din poeziile 
compuse de grupa Elefanților: Zebra cu puncte, / Stingherită, tristă,/ Suferind, dorind, dansând/ 
Mă emoționează, mă bucură, mă învață, mă inspiră / Unică. După parcurgerea momentelor 
lecției, am cerut copiilor să compună probleme după expresii matematice date, pornind de la 
textul Zebra cu puncte. Enunțurile problemelor au fost inspirate, copiii folosind cuvintele ce 
redau stări sufletești: Într-o savană trăiau 45 zebre cu dungi și de 9 ori mai puține zebre cu 
puncte. Pentru că se simțeau stingherite, zebrele cu puncte s-au mutat într-o savană în care totul 
era de culoare albastră. Câte zebre au rămas în savană? 

În cadrul disciplinei Dezvoltare Personală, pornind de la textul Zebra cu puncte, am 
utilizat metoda interactivă Pălăriuțele gânditoare pentru a stimula creativitatea copiilor și a da 
posibilitatea acestora de a-și exprima liber gândirea, dar în acord cu semnificația fiecărei culori 
ce definește rolul. 

După captarea atenției și prezentarea temei și a obiectivelor, elevii au fost împărțiți în 
șase echipe, fiecare echipă având o culoare specifică pălăriei, fiecare a primind indicații despre 
rolul atribuit.  

Așadar, Pălăriuța albă, - a prezentat textul pe scurt, cu informațiile potrivite, Pălăriuța 
Roșie- a judecat comportamentul zebrelor cu dungi și a reliefat impactul negativ al acestuia 
asupra zebrei cu puncte, Pălăriuța verde – a oferit soluții noi și a identificat variante pozitive de 
soluționare a conflictului, Pălăriuța galbenă –  evidențiat partea pozitivă a lucrurilor, faptul că o 
zebră cu puncte este unică iar ceilalți vor fi încântați să o cunoască, nu este ceva obișnuit, deci nu 
este plictisitoare. Pălăriuța neagră – a exprimat dintr-o perspectivă sumbră toată întâmplarea din 
text: zebra cu puncte era mult prea plângăcioasă, toate animalele sunt rele și nu pot fi prietenoase 
cu ceilalți, uneori sunt chiar agresive. Pălăriuța albastră a prezentat concluziile: animalele 
trebuie să fie unite, să se ajute pentru a se putea apăra, dacă toate lucrurile și ființele ar semăna, 
totul ar fi plictisitor. 

Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice (de exemplu: turul galeriei,ciorchinele, 
jurnalul cu dublă intrare, pălăriile gânditoare etc.) asigură exprimarea propriilor opinii şi 
creează premisele dezvoltării asertivităţii. 
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Educatorilor, indiferent de etapa de dezvoltare a copilului, intervenţiei lor formative le 
revine dificila şi nobila sarcină de a gestiona, în conformitate cu exigenţele prezentului şi 
viitorului, atât predispoziţiile cognitive ale celui care învaţă (cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi), 
cât şi predispoziţiile lui afective (interesele, atitudinile) la care trebuie să adapteze modul de 
structurare a corpului de cunoştinţe oferit, secvenţele şi metodele de prezentare a corpului de 
cunoştinţe, mecanismele de întărire care asigură continuitatea motivării copilului (interesele lui), 
feed-back-ul şi formele de evaluare a performanţelor copilului şi a sistemului folosit. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 
succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din 
tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 
soluţionarea problemelor ivite. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Breben, Silvia Gongea, Elena Ruiu, Georgeta Fulga, Silvia, Metode interactive de grup-ghid 
metodic, Editura Arves, București, 2006 (p.304-315) 
Crețu, Tinca., Psihologia vârstelor, Ed. I.D.D. Credis, Bucureşti, 2001, ( p. 183). 
Schaffer,R., Introducere în psihologia copilului, Editura ASCR, Cluj-Napoca 2010 
Stefan,C., Kallay, E., Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari, Editura 
ASCR, Cluj-Napoca 2010 
Podar, T.,  Psihologie, E.D.P. Bucureşti, 1975 (p.65); 

 


