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MODALITĂȚI DE CONSERVARE A TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR 

LOCALE 

profesor învăţământ primar Ababei Camelia  

Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

profesor învățământ primar Ababei Mihai-Codrin 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită 
decomoripentru toţi aceiace-şi iubesc Patria şiNeamul. 

Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment din viaţa poporului, continuând 

cufrumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, 
dansurileşistrigăturilenelipsitede la acestedatini,izvorullorestenesecatpentrucelce vreasă 

lecunoascăşisă le aduneîn mănunchipentru ale dăruidin nou,cum spune AntonPann: 

„Dela lume adunate 

Şi-napoilalumedate…” 
În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte 

devizită cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără 

îndoialăoriunde în lume. În furtunile veacului, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas 
neclintite,păstrandvalori autenticeale culturii popularetradiţionale. 

Pornind de la ideea că prin folclor se poate realiza cunoaşterea obiceiurilor şi 

datinilorstrăbune, ne-am propus ca în activitățile noastre formale și nonformale să atingem 
următoareleobiective: 

• cultivareasentimentelordedragostepentrufrumuseţeaportuluipopular; 

• dezvoltareainteresuluişigustuluiesteticpopular; 

• educarea dragostei faţă de creatorii şi păstrătorii comorilor noastre populare. 

În scopul dezvoltării interesului pentru arta populară, admiraţiei faţă de iscusinţa şi 
calităţile omului din popor am organizat o vizită la Muzeul satului, unde, la secţia de 

„Etnografie şi folclor” preșcolarii noştri au observat costumul naţional specific plaiurilor 

dâmbovițene. Am precizat preșcolarilor că în unele sate, de obicei, femeile, bărbaţii şi copiii 

poartă aceste costume la diferite serbări sau cu ocazia anumitor evenimente din viaţa satului. 
Prezentăm costumul popular şi repetăm elementele sale, fără a intra în detalii asupra 

alcătuirii fiecărui obiect, repetăm în poezii şi cantece: ,,Portul românesc”, ,,Româncuţa”, 

termini specifici, pe înţelesul copiilor sau de cunoaştere a cuvintelor noi; lecturăm imagini cu 
hora ţăranului roman sau rapsozi şi cântăreţi de folclor ce poartă în timpul cântecelor costumul 

popular. Aşa cunoaştem un element al tradiţiei populare: costumul naţional. Exprimăm ce-

amînţeles prin limbajul artistico-plastic (pictură, desen decorativ sau liber, modelaj) și 
activităţi practice care au ca temă portul popular și obiecte tradiționale (iia, fota, ștergarul, 

farfuria decorată etc.), ne apreciem, ne întrecem, expunem şi arătăm colegilor sau părinţilor ce 

frumuseţiamimortalizat noi în comorilescoasedin propriilemâini. 

Vizionarea CD-ului „Folclor vechi şi nou pe plai românesc” le-a dat prilejul școlarilorsă 
se familiarizeze cu numeroase componente ale folclorului românesc: costume, obiceiuri 

şitradiţii strămoşeşti, descântece, cântece de leagăn, cântece haiduceşti, dansuri populare 

însoţite destrigăturişi chiuituri. 
Au fost profund impresionaţi de atmosfera satului de odinioară şi au putut face o 

comparative între copilăria bunicilor şi a străbunicilor şi copilăria lor. 
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A devenit otradiţie în școala noastră ca elevii să poarte costumul popular la serbările 
desfăşurate cu ocazia sărbătorilor de: 1 Decembrie, Moş Crăciun, 24 Ianuarie şi chiar 

îndesfăşurarea unei activităţi extracurriculare: „Bogăţiile toamnei” - expoziţie cu lucrările 

copiilorinspirate de frumuseţea şi bogăţia acestui anotimp, şezători folclorice „La gura sobei”, 

„Obiceiurilocale”. 
Prin proverbe şi zicători am educat la prescolarii noştri calităţi morale precum: 

modestie, cinste, dragoste de muncă, bunătate, curaj, respectetc; unele proverb fiind titluri ale 

frumoaselor desene și colaje realizate de aceştia. 
O frumoasă şi veche tradiţie a şcolii româneşti o constituie pregătirea şi desfăşurarea 

unorserbări şcolare. De-a lungul vremii, serbările s-au asociat manifestărilor variate ale 

spiritului creator al poporului nostru, manifestări inspirate fie din anotimpuri (obiceiuri de 
iarnă, primăvară,vară), fiedin munca oamenilor, fie din momente cu largă semnificaţie în viaţa 

oamenilor. 

În școala noastră există un avizier „Sărbătorile la români”, care prezintă sărbătorile 

fiecărei luni (religioase, naţionale, aniversarea zilei de naştere) astfel putem spune că 
suntemmereuîn sărbătoare. 

Realizăm portofolii „Naşterea Domnului”, „Învierea Domnului”, „1 Decembrie - 

Ziuatuturor românilor”, „Flori pentru mama” care cuprinde desene, picturi, colaje, felicitări, 
suporturi pentru ouăle de Paşti etc. 

Cea mai edificatoare serbare rămâne „Serbarea de Crăciun” precum şi împodobirea 

bradului cu podoabe facute de ei, care simbolizează viaţa lungă, veşnic tânără, iar podoabele 
lui simbolizează dorinţa omului pentru bunăstare şi frumuseţe. 

Dansurile populare: „Hora”, „Sârba”, „Alunelul”, „Călușarii”nelipsite de la serbări au 

contribuit întotdeauna la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru, la dezvoltarea 

simţului ritmic. Strigăturile scandate în timpul acestora i-au mobilizat pe copii la joc, acesta 
devenind mai plăcut şi mai atractiv. 

Frumoasele obiceiuri şi tradiţii româneşti constituie o indiscutabilă carte a vieţii, un 

îndrumător pentru demnitate, cinste, omenie, care duce la dezvoltare a mândriei naţionale. 
Comoara aceasta nepreţuită, numită FOLCLOR, este zestrea fiecărui neam. Celebra 

ie romȃnească cu broderii, cusături, paiete (pe care a pictat-o Matisse și care poate fi văzută la 

Muzeul de Artă Modernă de la Paris) a făcut ȋnconjurul lumii, demonstrȃnd puterea de creaţie 

aneamului romȃnesc, talentul celor care au știut să zugrăvească cu acul și cu aţa munţi, cer, 
ape,cȃmpuri,flori... 

Fără această moștenire pe care strămoșii ne-au lăsat-o, alt sens ar fi avut literatura și 

muzica noastră. Să ne gȃndim la poveștile lui Creangă sau la ȋncȃntătoarele rapsodii ale lui 
George Enescu. Alta ar fi fost copilăria noastră fără cȃntece de leagăn murmurate de mamele 

noastre ȋn tăcerea nopţii. 

Folclorul, fie că ȋnseamnă literatură sau muzică, joc sau sculptură ȋn lemn, olărit sau 
ţesut,este ȋn cultura noastră pe cȃt de vechi pe atȃt de durabil ca și poporul ce l-a creat de 

secole. Să ȋncercăm să reȋnviem tradiţia să promovăm obiceiurile și cȃntul popular ȋn sufletul 

generaţiilor tinere. 

Copilul simte admiraţie faţă de creaţiile populare, încă de când îşi ascultă bunica cum 
deapănă firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului 

român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din doinele cântate îndelung strămoşii 

noştri. 
Creşterea şi educarea copiilor în cultul pentru respectarea şi păstrarea obiceiurilor şi 
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tradiţiilor revine tuturor factorilor implicaţi în instructive şi educaţie. 
„Căci cei ce vor în lume şi în viaţă 

Aşa cum noi le-am spus şi arătat, 

Iarei, la fel, aşavor dapovaţă 

Şi-un lung popore-acumdenoi format” (TraianDorz). 
BIBLIOGRAFIE: 
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EDUCAȚIA NE UNEȘTE! 

profesor învățământ primar Nastasă Anca-Mihaela 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 
  Motto: ,,Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face 

educaţia din el.” Immanuel Kant 

  Educația are și a avut dintotdeauna roluri multiple pentru individ și pentru societate.  În 

primul rând, educația are implicații semnificative în prosperitatea economică a fiecărui individ 
în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei națiuni. Tehnologiile și evoluția lor rapidă au modificat 

mediul de afaceri, procesele de producție și au dus concurența de la nivel local la nivel mondial. 

O forță de muncă bine educată este crucială în lumea contemporană, iar lupta pentru resursele 
naturale ocupă azi un loc secund, fiind devansată de lupta pentru resurse umane. Astfel, educația 

a devenit treptat una dintre cele mai mari afaceri la nivel mondial și sectorul privat a preluat 

treptat o mare parte din responsabilitatea educației pe tot parcursul vieții.  
  Educația are apoi un rol și implicații culturale esențiale. Rămâne principala cale prin 

care valorile și tradițiile se transmit din generație în generație, se modelează pentru a reflecta 

evoluțiile culturale și economice și se ancorează în realitățile sociale contemporane. 

  Un alt rol al educației este cel social. Educația oferă fiecărui individ oportunitatea de a 
acumula cunoștințele și de a își dezvolta atitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un 

cetățean informat și activ, care contribuie la propășirea comunității sale și a națiunii. Educația 

asigură astfel stabilitatea și dezvoltarea socială. Un rol fundamental al educației se referă la 
dezvoltarea personală. Fiecare individ trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta potrivit 

potențialului propriu, astfel încât să poată asigura independența și prosperitatea lui, a familiei 

pe care eventual decide să și-o întemeieze și a grupurilor din care decide să facă parte. 

Dezvoltarea personală continuă prin învățare pe tot parcursul vieții este esențială în societatea 
contemporană. Pornind de la aceste roluri, întotdeauna și peste tot au existat și există discuții cu 

referire la scopul și obiectivele educației, la ceea ce trebuie să se învețe și cum să se învețe. 

Guvernele multor țări înscriu în programele lor educația drept o prioritate absolută, iar 
Organizația Națiunilor Unite a inclus-o în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă centrale Agendei 

2030. 

  Dreptul copiilor la educație este esențial pentru buna dezvoltare și funcționare a 
societății, deoarece educația din familie și educația din cadrul instituțiilor școlare sunt factorii 
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care determină formarea personală și profesională a copiilor și pregătirea lor pentru viața de 
adult.  

  Copiii au dreptul la o educaţie de calitate, care are rolul de a le asigura egalitatea de 

şanse dar şi dezvoltarea personalităţii lor. Copiii au dreptul la învăţământul primar obligatoriu 

şi gratuit. De asemenea, ei au dreptul la asigurarea accesului la liceu şi la facultate, la servicii 
de informare şi orientare şcolară şi profesională. Aceeași Convenție cu privire la drepturile 

copiilor arată faptul că cei mici trebuie protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare, 

împotriva abuzului, a violenţei, abandonului şi a altor tratamente dăunătoare.  
  Pentru o educație de calitate, este nevoie ca intituțiile statului și familia să le ofere toate 

condițiile și cadrele necesare dezvoltării copiilor. Declarația Drepturilor Copilului și principiul 

,,egalizării șanselor” demonstrează necesitatea tuturor grupurilor de beneficiari ai serviciilor 
educaționale din sistemul public și din sistemele alternative de educație existente dintr-o 

comunitate, de a avea șanse egale la educație (DDC). 

  Riscul educațional reprezintă un pericol în ceea ce privește neșcolarizarea copiilor sau 

întreruperea școlarizării acestora. O situație de risc educațional, care este o problemă la nivel 
global, o reprezintă diferite categorii de copii: copiii instituționalizați, copiii din medii 

defavorizate, copiii străzii, copiii abuzați etc. În țara noastră, în domeniul educației, legislația 

susține faptul că toți copiii au dreptul la educație și, dacă este cazul, există posibilitatea ca aceștia 
să frecventeze o școală obișnuită sau o școală specială în funcție de posibilitățile lor fizice sau 

intelectuale. Există totuși copii pentru care educația constituie o problemă fie temporară, fie 

permanentă, fiind mai multe categorii de copii cum ar fi cei care suferă de boli cronice și necesită 
internări în spitale pe perioade lungi, copii bolnavi, copii străzii, copii populațiilor care migrează 

dintr-o localitate în alta, copii care au deficiențe severe multiple sau asociate, copiii care au 

depășit cu trei ani vârsta școlarității.  

  Educaţia este factorul decisiv care acţionează asupra dezvoltării copilului. Acest proces  
continuu nu se referă doar la educaţia intelectuală (informativă şi formativă) care se realizează 

în instituţii de învăţământ. Este vorba despre toate influenţele care modelează copilul, ajutând 

la crearea unei personalităţi cât mai armonios structurate. Educaţia trebuie să asigure adaptarea 
optimă a copilului la cerinţele societăţii, bazându-se pe potenţialul individual. 

  În ceea ce privește dreptul la educație, am regăsit în câteva rapoarte, mărturii ale copiilor 

despre ce înseamnă aceste drepturi pentru ei și cât sunt de importante în dezvoltarea lor. Am 

extras altfel mai multe citate ale copiilor din România dar și ale copiilor din alte țări. Părerile 
copiilor diferă în funcție de contextul socio-cultural și economic, în care trăiesc. Unii copii sunt 

conștienți de faptul că au acest drept la educație, alții iau acest drept ca pe un fapt dat, iar ații 

consideră educația ca fiind înainte de toate obligatorie.  
Fundația World Vision România a realizat în anul 2015 o compilație de 25 de scrisori 

adresate de către copii, către conducerea acestei țări, aceste scrisori conținând impresiile copiilor 

despre situația respectării drepturilor lor în România. Prima scrisoare prezentată în lucrare este 
cea a unei fete care își exprimă părerea despre respectarea dreptului copiilor la educație: „Stimaţi 

lideri ai ţării, Mi-aş dori foarte mult ca această scrisoare să ajungă la voi. Aş vrea să vă spun că 

sunt fericită deoarece, în ultimii 25 de ani s-a îmbunătăţit, din punctul meu de vedere, unul dintre 

drepturi, şi anume dreptul la educaţie. La acest drept s-au unit diferite eforturi pentru a face 
copiii să vină la şcoală, pentru a învăţa. De exemplu, proiectele şi activităţile Fundaţiei World 

Vision România prin care ei au putut realiza că şcoala este importantă.” 

  Părerile și mărturiile copiilor cu privire la dreptul la educație sunt formulate în diferite 
moduri: unii copii vorbesc depre nerespectarea drepturilor lor în școală, care este instituția de 
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învățământ care ar trebui să le asigure nu doar accesul la educație, ci și siguranță, egalitate de 
șanse, nondiscriminare. Alți copii consideră că profesorii din școli ar trebui să fie mai implicați 

în viața copiilor și să ia atitudine atunci când le sunt încălcare drepturile. Copiii înțeleg prin 

educație faptul că este necesar să aibă cei 7 ani de acasă dar și că trebuie să meargă la școală 

pentru a beneficia și de alt tip de educație: ,,Educația, în viața mea, și cred că și în viața celorlalți, 
înseamnă o mare parte de viață. În fiecare zi toți învățăm câte ceva nou, ne educăm sau educăm 

pe alții. Educația începe încă din copilărie, prin învățăturile date acasă. Mai apoi urmează 

educația primită la școala, despre care părerile sunt împărțite. Pe de o parte, școala ne ajută din 
punct de vedere cultural, învățând la diferite materii, astfel îmbogațindu-ne cultura generală, dar 

pe de cealaltă parte, nu se pune accent pe latura spirituală a elevilor. Educația școalară, după 

cam am avut si o tema la limba romana, are un impact negativ asupra creativității copiilor. De 
câte ori nu vedem copii mici care din orice prostioară, văd în ea ceva interesant, chiar inovator, 

jucându-se cu ea de dimineață până seara? Odată cu creșterea noastră și ,,educarea” noastră, 

creativitatea noastră este îngrădită și pierdem din esență lucruri importante. Educația din zilele 

noastre ne forțează să ne luăm după un anumit tipar, să fim toți la fel, să știm toți același lucru, 
însă nu asta contează cu adevărat în viață. Poți fi cel mai bun la matematică, română, chimie, 

fizică etc, însă dacă ești o persoană antisocială, fără umor, fără creativitate, degeaba, cunoștințele 

tale nu te ajută decât în domeniul practicat. În concluzie, deși în faza incipientă, educația primită 
acasă, ne învață să fim oameni, ne învață cum să ne comportăm în societatea în care trăim zi de 

zi, educația școlară, pe lângă învățăturile ce ni le oferă prin diferite materii, nu vine în sprijinul 

educației primite acasă, continuând treaba părinților și învățându-ne mai departe cum să fim 
oameni, din contră, educația școlară ne îngrădește creativitatea și libertatea atât mentală cât și 

fizică și le dezvoltă elevilor spiritul competitiv, care în loc să lucreze ca o echipă, să fie prieteni, 

sunt încurajați să fie individualiști (fiecare pentru sine)” (Anonim). Cu alte cuvinte, unii copii 

consideră că educația este foarte importantă pentru ei, iar părinții au rolul principal de a-i iniția 
pe copii în această călătorie a vieții, insuflându-le valorile celor 7 ani de acasă care să îi ghideze 

în viață. Educația de la școală este văzută așadar de această fată, ca fiind un factor important 

pentru dezvoltarea cunoștințelor și a culturii generale. Cu toate acestea unii copii susțin că 
aducația școlară le îngrădește creativitatea, sunt îndrumați pe căile individualismului competitiv, 

fără să se pună accent pe alte aspecte esențiale ale vieții. Astfel, copiii consideră că educația de 

calitate începe în familie și presupune existența unui comportament acceptat din punct de vedere 

social pentru integrare în socialitate: „În opinia mea, educația are ca scop pregătirea omului 
pentru viață. Aceasta (educația)reprezintă baza unei societăți dezvoltate. Dacă fundația unei case 

nu este bună, se va dărâma. Educaţia se referă atât la însuşirea unor cunoştinţe teoretice, cât şi 

la un anumit comportament etic acceptat de societate. Aceasta nu ține doar de școală, liceu sau 
facultate. Consider că cea mai importantă educație o primim în primii ani de viață, așa spușii 

,,cei 7 ani de acasă”, când părinții (unii) încearcă să ne învețe bunele maniere. Degeaba mergi 

la o școală de prestigiu dacă tu nu știi să îți adaptezi vocabularul în fucție de circumstanțe și îți 
uiți bunul simț acasă!” (Anonim) 

  Mulți copii din diferite țări susțin că educația de la școală este importantă pentru că i-a 

ajutat să-i înțeleagă mai bine pe copii cu deficiențe și au fost și ei, la rândul lor înțeleși dacă au 

avut astfel de probleme: ‚Învăț la o școală pentru copii cu dificultăți de învățare. Suntem opt 
copii la mine în clasă și, prin urmare, primesc mai multă atenție din partea profesorului decât aș 

fi primit într-o școală normală. Nu cred că acest lucru era posibil în trecut.” (Țările de Jos, băiat). 

  O fetiță din Estonia este de părere că școala le oferă o educație de calitate, care implică 
diferite activități culturale pe tematici specifice: „Avem în școală zile cu teme diferite. De 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

12 

exemplu, am avut Ziua Rusiei, când au venit la școală dansatori de muzică populară rusească și 
am servit diferite tipuri de mâncare cu specific rusesc.” (Estonia, fată) 

  În concluzie, copiii au păreri diferite despre respectarea dreptului lor la educație, în 

funcție de nevoile lor și de experiențele din cadrul școlii. Educația oferită în școli, poate să le 

îngrădească posibilitățile de dezvoltare sau din contră, poate să îi ajute să învețe despre 
drepturile pe care le au, sau chiar să le încalce sau contribuie la respectarea mai multor drepturi 

ale copiilor. 
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DESCOPERIREA ȘI PROMOVAREA SIMBOLURILOR RURALE 

MĂNĂSTIRENE PRIN PROIECTUL EDUCAȚIONAL ,,GLASUL 

STRĂBUNILOR” 

profesor învăţământ primar Apreotesei Maria-Diana  
Școala Gimnazială ,,Regina Maria” Mănăstirea-Cașin 

 

Proiectul de Service-Learning se află la intersecția a două nevoi: cea de învățare a 

elevului și cea de sprijin a comunității. Aceste proiecte sunt conduse de elevi și permit 
construcția unei punți de sprijin între instituțiile educaționale și comunitate prin participarea 

activă a elevilor în rezolvarea unor probleme concrete. Elevii devin stăpâni ai propriei învățări. 

Cu sprijinul cadrelor didactice, ei analizează problemele, le ordonează după priorități, determină 
scopuri și obiective, repartizează sarcini, elaborează plan de acțiuni, într-un final, înțeleg că 

ideile lor sunt valoroase. 

Proiectul nostru a luat naștere din dorința elevilor mei, de a reînvia și transmite mai 
departe meșteșuguri rurale arhaice, cum sunt cusutul, țesutul; ritualuri, tradiții, obiceiuri; rețete 

culinare locale și totodată din necesitatea de a contribui la dezvoltarea economică a localității. 

Din nevoia de învățare, elevii își formează și dezvoltă o serie întreagă de competențe și 

cunoștințe specifice subiectului predat, obiceiuri și tradiții locale, dar învață în același timp să 
fie responsabili și perseverenți, trăiesc experiența compasiunii și învață cum trebuie să acționeze 

pentru ca binele pe care îl doresc celorlalți să fie corect pus în practică. Nevoia reală a 

http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventie_ONU_drepturile_copilului_2010.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Declaratia%20drepturilor%20copilului%201959.pdf
https://www.reninco.ro/images/Declaratia%20de%20la%20Salamanca.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001197/119720e.pdf
http://adevarul.ro/news/societate/copiilor-romaniali-incalca-dreptul-educatie-si-viata-independenta-1_546e28290d133766a814b54a/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/copiilor-romaniali-incalca-dreptul-educatie-si-viata-independenta-1_546e28290d133766a814b54a/index.html
https://www.worldvision.ro/media/presa/studii-si-rapoarte/Raport_Scriem_pentru_Drepturi_final.pdf
http://stirileprotv.ro/stiri/romania-te-iubesc/romania-te-iubesc-discriminare-drepturi-incalcate-si-multa-durere.html
http://stirileprotv.ro/stiri/romania-te-iubesc/romania-te-iubesc-discriminare-drepturi-incalcate-si-multa-durere.html
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights-of-the-child_ro.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights-of-the-child_ro.pdf
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comunității este identificată în slaba promovare a simbolurilor rurale locale și în dispariția 
vechilor meșteșuguri, ceea ce ar putea duce la pierderea identității locale și naționale. Elevii 

(Etnospecialiștii), îndrumați de profesor, și având ca parteneri Școala Gimnazială ,,Regina 

Maria” Mănăstirea Cașin, Clubul Meseriilor Rurale, Fundația ,,Noi Orizonturi”, Clubul 

,,Prietenii cărților”, Primăria și Consiliul Local Mănăstirea Cașin, agenți economici și 
producători locali, meșteri populari și Ansamblul de dansuri populare ,,Mugurașii Mănăstireni”, 

au propus ca soluție sustenabilă, proiectul intitulat ,,Glasul străbunilor”. 

Am iniţiat proiectul adresând elevilor întrebarea care a generat problema: Ce s-ar 
întâmpla dacă valorile satului nostru (tradițiile, obiceiurile, portul, poveștile, meșteșugurile 

vechi,) nu sunt reînviate și promovate? Răspunsul a fost simplu, dar dureros: Ele vor fi uitate și 

în timp vor dispărea. Așadar, pentru a înțelege mai bine și a rezolva această problemă ne-am 
gândit la implementarea unui proiect transdisciplinar, bazat pe formarea unor competențe pentru 

viitor: gândirea de tip designer, mentalitatea de antreprenor, disciplina/autodisciplina, autonomia 

personală, capacitatea de a deveni cetățean activ. 

Etapele proiectului au fost următoarele: 
1. Analiza comunității-colectarea și prelucrarea informațiilor despre comunitate. 

În aceasta etapă, elevii: a) au vizitat comunitatea, observând problemele din jurul lor, au citit 

presa locală, au discutat cu vecinii, colegii, persoanele dezavantajate, autoritățile, pentru a 
identifica problemele și nevoile comunității (realizarea unor interviuri empatice, pentru stabilirea 

profilului clientului țintă); b) au alcătuit o hartă a comunității și au inventariat  problemele, 

nevoile și resursele ei; c) au decis cu privire la problema pe care vor s-o abordeze.  
2. Pegătirea și planificarea proiectului: reprezintă momentul în care ideea generală a  

proiectului a dobândit un contur bine definit, urmând a fi  stabilite detalii cu privire la: 

ce/când/cum  trebuie făcut; ce resurse sunt necesare; care este bugetul; cine și ce responsabilități 

va avea; cum se va face promovarea; cine sunt partenerii care ne vor sprijini (planul proiectului 
Canvas). Tot în această etapă EtnoSpecialiștii au realizat un material de promovare al proiectului, 

numit Pitch, adică un filmuleț de 4 minute, care poate fi vizionat prin link-ul: https://fb.watch/b-

aH6XiJ61/. 
3. Acțiunea- etapă în care elevii, lucrând individual sau în echipă,  împreună cu partenerii sau cu 

beneficiarii proiectului sunt implicați în realizarea activităților planificate: 

• Lansarea proiectului: vizită la Muzeul Bisericii ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”,  

unde sunt expuse obiecte tradiționale vechi, specifice localității. Odată cu această incursiune în 

trecut, elevii s-au întrebat dacă mai există în sat astfel de obiecte și cine le mai confecționează. 

• Expoziția etnografică ,,Comori strămoșești”, ce cuprinde fotografii vechi, costume populare, 
cusături, țesături, alte obiecte lucrate de meșteșugari, descoperite și adunate de copii de la rude, 

vecini, prieteni. 

• Încondeiem ouă și ascultăm povești: în timp ce ascultă poveștile vechi ale satului, elevii învață 

meșteșugul tradițional al ,,chicatului” ouălor roșii. 

• ,,Mâini micuțe, dar dibace”- ateliere de lucru pentru învățarea jocurilor populare și realizarea de 
suveniruri: picturi/cusături pe semne de carte, țesături.  

• ,,Glasul străbunilor” - târgul de produse locale realizate de EtnoSpecialiști va prezenta 

localnicilor și turiștilor: a) expoziție cu vânzare a suvenirurilor; b) 

preparare/prezentare/degustare/vânzare de produse culinare locale; c) spectacol folcloric susținut 
de Ansamblul de dansuri populare al școlii, ,,Mugurașii Mănăstireni”. 

4. Reflecția  este atât un standard de calitate, cât și o etapă a realizării proiectului fiind un  

https://fb.watch/b-aH6XiJ61/
https://fb.watch/b-aH6XiJ61/
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proces care sprijină învățarea și transferul în alte contexte. În timpul reflecției elevii și-au evaluat 
abilitățile, au dezvoltat empatie și au înțeles impactul acțiunilor lor asupra lor și a celorlalți. 

5. Demonstrația reprezintă etapa în care elevii fac public ceea ce au învățat și ceea ce au  

realizat în timpul proiectului de Service Learning: afișe, flayere, expoziții de fotografii, articole 

de presă, podcast-uri etc. suveniruri, produsele fiind folosite pentru ca elevii să arate ce și cum 
au făcut în etapele de analiza comunității, de pregătire și planificare, de acțiune și de reflecție. 

Prezentarea procesului și a rezultatelor îi ajută să învețe unii de la ceilalți în timp ce 

conștientizează propriile lecții, sintetizând și integrând fiecare experiență trăită. În acest scop au 
fost folosite canale de marketing precum pagina și grupul școlii, alte publicații locale și 

zonale:https://www.facebook.com/Clubul-Meseriilor-Rurale-M%C4%83n%C4%83stirea-

Ca%C8%99in-104029348808400/?ref=pages_you_manage 
https://www.facebook.com/scoalanr1mcasin/?ref=pages_you_manage. 

Precizez că această metodă a stârnit entuziasmul tuturor elevilor, deoarece învățarea a 

depășit zidurile școlii iar ei au ajuns să își folosească talentele sau să își dezvolte interesele care 

sunt mai puțin vizibile la clasă. Pentru că au luat singuri decizii, motivația lor intrinsecă a 
crescut, implicându-se emoțional și intelectual, rezultatul concretizându-se în performanțe 

impresionante din punct de vedere al învățării, dar și al formării competențelor sociale și 

comportamentale, prin conectarea directă la viața comunității. Un rol important în asigurarea 
succesului proiectului nostru l-a avut monitorizarea sistematică a realizării indicatorilor propuși 

la început. Permanent grupul de lucru a dus o evidență strictă a acțiunilor realizate în mai multe 

etape și unități de timp, a menținut legătura cu partenerii interni și externi, cu beneficiarii direcți 
și indirecți, cu referire la importanța și impactul soluționării problemei.  

În concluzie, menționez că, implicând efort și cheltuieli minime, dar cu dorință mare de 

schimbare, fiecare, de la mic la mare poate contribui la punerea în valoare a elementelor de 

patrimoniu cultural, ce asigură păstrarea identității locale/naționale; la dezvoltarea economică a 
localității ce asigură creșterea calității vieții în comunitate și la formarea competențelor sociale 

necesare în cotidian.  
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DE LA COPIL LA ADULT SUB VRAJA CRĂCIUNULUI 

profesor învăţământ primar Angela Ciupală 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor poporului român trebuie să se facă de la cea mai 
fragedă vârstă prin intermediul orelor de limba română, educaţie muzicală, arte vizuale, 

activităţi extraşcolare. 

  Sărbătoarea Naşterii Domnului ne aduce o bucurie imensă în sufletele noastre şi îmbracă 
această zi prin cântările de slavă şi prin colindele, obiceiurile şi datinile născute din sensibilitatea 

creştină. Le-am recomandat elevilor clasei să observe şi să cunoască obiceiurile şi tradiţiile din 

zonele unde locuiesc bunicii şi rudele lor. Am organizat activităţi în cadrul cercului literar 
„Datini şi obiceiuri de iarnă”, iar copiii au împărtăşit câteva din obiceiurile şi tradiţiile aflate 

de la bunici: 

➢ În Ajunul Crăciunului, atât copiii cât şi adulţii, merg la colindat. Cu o săptămână 

înainte, copiii se adună pe rând, pe la casele lor şi repetă colindele ştiute sau învaţă altele noi. 
Se sfătuiesc de unde să pornească. În seara mult aşteptată, organizându-se în grupuri, duc din 

casă în casă dulcea cântare despre Iisus, însufleţiţi de gândul că sunt purtătorii mesajului divin. 

Colindele cuprind învăţătura creştină pe înţelesul tuturor. Simţim cum reîntinerim de fiecare 
dată, când Iisus redevine copil şi porneşte, ca de la început, pe drumul vieţii pământeşti. De 

aceea, primim colindele cu suflete deschise şi cu bucurie. 

➢ Pomul de Crăciun, încărcat cu jucării şi daruri, e prezent în fiecare casă, deşi nu este 
folclor pur românesc, fiind împrumutat de la germani. Pomul împodobit cu lumânări aprinse şi 

cu daruri este cunoscut în Germania sub numele de Christbaum. 

➢ Sărbătoarea Anului Nou a fost totdeauna şi va fi, cât vor trăi oamenii, una din cele   

mai încântătoare sărbători. În Ajun, băieţii merg cu pluguşorul, care este tot un colind cu caracter 
agrar. În dimineaţa zilei de Anul Nou, băieţii merg pe la case şi urează sănătate şi viaţă lungă, 

recitând sorcova. Atingerea cu mlădiţe verzi, practică ce semnifică redarea sănătăţii şi a puterii 

de viaţă, la fel cu a pomului, pe care îl reprezintă (crenguţe de vâsc sau de brad) este însoţită de 
urări. 

➢ Între Crăciun şi Bobotează se umblă cu steaua. Aceasta e compusă din ramuri de 

brad, îmbrăcate în hârtie albă, în centru fiind desenată Maica Domnului cu pruncul în braţe, cei 

trei magi şi păstorii. 
➢ Femeia care face colacii de Crăciun se duce în grădină cu mâinile pline de aluat şi 

zice către pomi aşa: „Mărule, părule, prunule să fii aşa plin de roade cum stă aluatul pe mâinile 

mele. 
➢ În prima zi de Crăciun, pe 25 Decembrie, femeile de la ţară dau păsărilor să 

mănânce din sita cu care se cerne făina de mălai. Există credinţa că toate păsările din gospodărie 

vor face mai multe ouă în anul ce vine. 
➢ Din aluat de tăiţei se fac mai multe biluţe, în fiecare punându-se câte un bileţel 

(răvaş) cu numele unui posibil pretendent la căsătorie. Se așază toate odată într-o oală cu apă 

clocotită şi prima biluţă care se ridică la suprafaţă se desface şi se descoperă numele ursitului. 

➢ Conceptul de „teatru popular” cuprinde producţii dramatice populare precum 
jocurile cu măşti, teatrul de haiduci şi teatrul cu subiecte istorice. Cele mai vechi jocuri cu măşti 

datează din vremea tracilor de la nordul Dunării, care sărbătoreau prin astfel de ritualuri solstiţiul 

de iarnă şi echinocţiile de primăvară şi de toamnă. Printre datinile acestei perioade se află și 
„Haiducii”, care mai e numită și „Jienii”, şi „Anul Nou”, două piese de teatru popular în care se 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

16 

remarcă varietatea elementelor coregrafice şi muzicale exersate pe tradiţii legate de obiceiurile 
sărbătorilor de iarnă. Aceste alaiuri sunt remarcabile prin costumaţia autentică, măştile şi 

recuzita străveche. La originea celor două obiceiuri, „Haiducii” şi „Anul Nou”, este piesa 

„Jianul, căpitan de hoţi”, scrisă pe la 1850 de Matei Millo şi I. Anestin, piesă al cărei personaj 

principal este haiducul Iancu Jianu. Am prezentat părinților, la serbarea de Crăciun, piesa 
„Jienii” pe care ne-a trimis-o un bunic din Colonești. Ceea ce impresionează de la bun început 

este costumaţia interpreţilor în care predomină elementele de port popular şi de uniformă 

militară. Alături de Iancu Jianu, personajul principal, în spectacol, mai evoluează: Anul Nou, 
Anul Vechi, doi haiduci, ciobanul, ofiţerul, vânătorul, turcul şi amica Jianului – Soltanina 

(singurul personaj feminin).  

  Elementele de folclor cu care elevii au fost familiarizaţi în cadrul cercului au fost, 
în acelaşi timp, etaloane ale noţiunii de frumos. Concomitent cu însuşirea limbajului folcloric s-

au dobândit acele cunoştinţe care vor constitui criterii de apreciere a frumosului. Experienţa ne-

a dovedit că aceste activităţi s-au constituit într-un mijloc de informare şi de dezvoltare a 

potenţialului creator al elevilor prin formarea unei atitudini de cunoaştere, bazată pe dezvoltarea 
spiritului de observaţie, a memoriei, a independenţei de gândire şi a creativităţii. 

 

 

TRADIŢIILE ROMÂNILOR - OBICEIURI DE SUFLET 

profesor învăţământ primar Botezatu Maria 

Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moinești 
 

  Motto: 

  ...datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate  

constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget  
şi simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului 

românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri. (Alexandru Vlahuță)  

  Poporul român, așezat de veacuri pe aceste meleaguri, a moștenit o bogată zestre 
spirituală. Bogăția lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creațiilor populare: 

doine, balade, basme, legende, proverbe, zicători și poezii.  

  Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și incontestabile ale 

poporului român. Cântecul, dansul, portul, obiceiurile, datinile și tradițiile populare românești 
se bucură de o largă apreciere internațională, pentru originalitatea, diversitatea, rigurozitatea și 

sinceritatea cu care transmit sentimente profund umane. Varietatea folclorului românesc 

dezvăluie frumusețile artei populare, în care sunt înmănunchiate sentimentele poporului nostru 
ce mărturisesc existența sa multimilenară, pe aceste plaiuri. 

  Activităţile extracurriculare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai 

eficiente şi oportune modalităţi de valorificare a tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare 
locale şi naţionale. Patrimoniul valoric naţional trebuie îmbogăţit şi transmis din generaţie în 

generaţie prin procesul educaţional.  

  Educaţia urmăreşte familiarizarea cu valorile naţionale materiale şi moral-spirituale; 

renaşterea, valorizarea şi perpetuarea tradiţiilor; utilizarea potenţialului educativ al datinilor şi 
obiceiurilor calendaristice populare; formarea conştiinţei naţionale; educarea civismului și al 

umanismului. Obiceiurile şi tradiţiile populare sunt un domeniu important al culturii populare 

româneşti. Ele au rolul de a regla şi consolida relaţiile comunitare, fiind respectate cu stricteţe 
de toţi membrii societăţii. Rolul nostru al dascălilor, este de a-i face pe copii să înveţe, să 
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preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească 
meleagurile natale, portul românesc dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete multă bucurie. 

  Tradițiile și obiceiurile populare sunt elemente ce definesc un popor, oferindu-i 

identitate, de aceea ele trebuiesc cunoscute, conservate și protejate. Dicționarul definește tradiția 

ca fiind ”ansamblu de concepții, de obiceiuri, de date și de credințe care se statornicesc 
istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din 

generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică.” Tradiția 

este de fapt, o legătură între trecut și prezent și exprimă moștenirea de obiceiuri și norme de 
comportament, specifice unui popor, este cartea de vizită a unei nații, conștiința de sine, 

memoria lui socială. Tradiția este întâlnită în toate sferele vieții: artă, cultură, morală, psihologia 

socială, artizanat, de aceea societatea în care trăim este obligată să nu-și lase semenii să uite 
datinile sau obiceiurile strămoșești. 

  Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă sporită în educaţie, arta 

populară  are şi ea o contribuţie de seamă. În primul rând, copiii încep să înţeleagă specificul 

poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în 
creaţiile meşteşugarilor. În al doilea rând, punându-i pe copii în direct cu unele deprinderi ale 

acestor îndeletniciri, pe care bunicii sau meseriaşii întâlniţi ocazional în târguri sau alte 

festivaluri de folclor le practică, le educăm respectul şi dragostea pentru o posibilă meserie, pe 
care, de ce nu, o pot îmbrăţişa când vor fi mari. Noi, învățătorii, avem datoria morală să-i 

învățăm pe copii să iubească locurile natale, portul românesc și pe români, să prețuiască și să 

respecte obiceiurile și tradițiile zonei în care s-au născut, practic să le sădim în suflet aceste 
elemente definitorii ale identității neamului românesc, fără de care nu am mai putea ști cine 

suntem de fapt noi, românii pe acest pamânt. Evenimentele într-un an școlar încep cu sărbătoarea 

Sfântului Nicolae, urmată de cea a Crăciunului, a Anului Nou, a Bobotezei, a Sfintelor Paști și 

a altor obiceiuri locale, ce se fac cunoscute copiilor prin intermediul familiei, a reprezentanților 
bisericii sau ai altor invitați, ce participă ca parteneri ai actului educațional.Valorificând 

frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor, reușim să înfrumusețăm viața 

copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important pe care-l au în viața 
oamenilor din cele mai vechi timpuri sau modul în care aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Formele de prezentare a evenimentelor pot fi diverse: șezători în care copiii cunosc 

îndeletnicirile bunicilor și în care sunt inserate zicători, strigături, doine sau dansuri populare, 

obiceiuri populare, precum Drăgaica sau Paparuda, scenete cu teme religioase - Nașterea, 
Învierea ș.a. La acestea, un rol important îl au chiar bunicii sau părinții care, pe lângă aportul 

adus la amenajarea spațiului cu obiecte populare vechi, pot participa direct, având propriul rol: 

interpret, instrumentist, olar, țesător. Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă 
mesajul și conținutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităților de vârstă și 

aptitudinilor artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a 

cântecului, a dansului, a poeziei, a poveștilor, a glumelor, a proverbelor, a zicătorilor, a tuturor 
evenimentelor tradiționale. Costumele populare – ia și catrința/fota, brâiele, opincile, cămașa și 

ițarii sunt pregătite pentru spectacolul mult așteptat. De asemenea, atmosfera de sărbătoare din 

sala de festivități prin ornarea și decorarea cu elemente specifice sărbătorii constituie un alt prilej 

de bucurie pentru copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile practicate în timpuri străvechi, 
simt și prețuiesc frumusețea acestora.  

  Dansurile populare sunt un mijloc puternic de a trezi în sufletul copiilor dragostea pentru 

plaiul natal, îi familiarizează pe aceștia cu melodiile populare românești de joc specifice zonei 
natale. Copiii îndrăgesc dansul popular pentru ritm, dar și pentru simțire și îl învață cu plăcere, 
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imitându-i pe cei mari. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiii învață colinde, adevărate comori 
de simțire, de gingășie sufletească, și nu în ultimul rând, de frumusețe literară. Cântecele 

populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, 

atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia.Dacă jocul și cântecul nu este 

trăit, nu poate pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. Când priviți o serbare cu 
obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, gândiți-vă că priviți un moment 

oglinda și sufletul acestui popor, ce a considerat păstrarea tradiției o datorie și o onoare. 

  Moștenirea pe care am primit-o trebuie dusă mai departe de școlarii pe care-i educăm 
pentru că un popor trăiește prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să cunoaștem și să transmitem 

copiilor măcar un strop din ceea ce a creat omul simplu de la țară cu iscusința minții și cu căldura 

sufletului său. 
 

 

DE LA LUME ADUNATE ȘI-NAPOI LA LUME DATE 

profesor învăţământ primar Albu Adina-Corina 
Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău 

profesor învăţământ primar Lăzărică Ramona-Mirela 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi,com. Gârleni, jud. Bacău 
 

Frumusețea tradițiilor românești ține de sărbătorile calendaristice sau de momentele 

importante din viața oamenilor. Obiceiurile și credințele se statornicesc în timp în cadrul unor 
grupuri sociale sau naționale și se transmit, prin viu grai, din generație în generație, constituind 

pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. 

Moștenirea istorică sub aspect spiritual se regăsește bogat ilustrată în tradițiile culturale 

și creațiile populare atât prin faptele folclorice (literare, muzical-coregrafice), cât și prin zestrea 
etnografică, mai concret prin cultura populară spirituală și cea materială. 

Proiectul educațional De la lume adunate și-napoi la lume date, ediția I, 2021-2022 se 

înscrie în cadrul proiectelor de educație culturală. Acest proiect s-a născut din analiza nevoilor 
elevilor școlilor aplicante de a cunoaște tradițiile și obiceiurile românești.  

Proiectul s-a desfășurat pe perioadă de 9 luni în Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Lespezi, com. Gârleni, județul Bacău și Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău.  

Activitățile la care au participat elevi din ciclul, cadre didactice și părinți au fost: Bucate 
tradiționale, Sărbători de iarnă, Obiceiuri de Paște și Concursul de creație plastică și artă 

fotografică „Tradițiile noastre”.  

Prin activitățile desfășurate, elevii implicați au aflat noi informații despre tradițiile și 
obiceiurile românești, în vederea păstrării și prețuirii lor. Pe parcursul acestor activități elevii au 

realizat creații plastice, colaje, machete, creații literare despre tradițiile și obiceiurile poporului 

din care fac parte, au realizat fotografii în care au surprins momente din sărbătorile tradiționale, 
au cules rețete de mâncăruri tradiționale. Fiecare școală participantă la proiect, a realizat o 

prezentare PPT cu activitățile desfășurate și o expoziție cu lucrările realizate de elevi.  

Scopul acestui proiect educațional este ofertarea de activități extracurriculare pentru 

elevii din unitățile partenere în vederea cunoașterii obiceiurilor și tradițiilor populare și a  
valorificării potențialului creator al elevilor. 

Desfășurarea activităților s-a realizat prin utilizarea interdisciplinară a competențelor 

formate la diferite arii curriculare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, arte şi tehnologii. 
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Interdisciplinaritatea îi ajută pe elevi să realizeze corelaţii între mai multe discipline de 
învăţământ, iar, prin diversitatea şi complexitatea lor, vor asigura trăinicia achiziţiilor dobândite. 

Proiectul s-a dorit a fi o modalitate de a-i face pe elevi să conștientizeze importanța 

cunoașterii și a protejării tradițiilor și obiceiurilor românești prin: formarea unei atitudini 

pozitive față de tradițiile și obiceiurile populare;dezvoltarea abilităților de realizarea a unor 
obiecte din materiale refolosibile sau din natură și de redactare a unor texte proprii;dezvoltarea 

deprinderilor de utilizare interdisciplinară  a cunoștințelor dobândite;dezvoltarea abilităților de 

comunicare, de relaționare, de lucru în echipă;creșterea prestigiului școlii în comunitate. 
Să păstrăm cultura poporului din care facem parte, participând cu elevii la cât mai multe 

activități extrașcolare pentru a le insufla tradițiile strămoșești. 

Prezentăm câteva dintre lucrările (fotografii) realizate de elevi: 
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliografie: 

• Mihăescu, M., Mihai, C., Dulman, A., Activităţi transdisciplinare - ghid pentru învăţători, 

București: Editura Radical, 2004. 

 

 

TRADIŢII ȘI OBICEIURI DE VARĂ 

profesor învăţământ preșcolar Timaru Mihaela 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

 

În tradiţia populară, vara începe la Sf. Timofte (10 iunie) şi durează până La Sf. 
Maria Mică (8 septembrie). Acest interval este „măsurat” prin sărbători şi obiceiuri populare 

păstrate, uneori chiar cu sfinţenie, din moşi-strămoşi. 

În Zilele Sfinţilor Mărunţi (10 - 14 iunie) este Sărbătoarea Grâului. Se spune că 
acum grâul începe să se coacă, iar porumbul crește ca smuls din pământ. Acest semn de recoltă 

este anunţat pe Cer, prin răsăritul Găinuşei cu pui (Pleiadele), pe care ciobanii ţin foarte 

mult să o vadă, crezând că astfel le va merge bine oilor. Sărbătorile legate de recoltă continuă 
până în 19 iunie, cu fel și fel de sfinţi având sarcina să fertilizeze holdele semănate. 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

20 

În data de 24 iunie, creştinii ortodocşi şi catolici prăznuiesc naşterea Sfântului Ioan 

Botezătorul. Acestui praznic i se suprapune o sărbătoare populară, consacrată zânelor bune, 

cunoscută în popor sub numele de Sânzienele sau Drăgaica. Un fel special de a marca 

anotimpul călduros, pentru că în jurul datei de 21 iunie este solstiţiul de vară sau vara 

astronomică. În credinţa populară, Sânzienele sunt considerate nişte femei foarte frumoase, 
adevărate preotese ale soarelui, divinităţi nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate 

de om. Conform tradiţiei, ele plutesc în aer sau umblă pe pământ, în noaptea de 23 spre 24 iunie, 

cântă şi dansează, împart rod holdelor, umplu de fecunditate femeile căsătorite, înmulţesc 
animalele şi păsările, dau leac şi miros florilor şi tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor. 

Sânzienele sunt zâne bune, dar pot deveni foarte dăunătoare, lovindu-i pe cei păcătoşi 

cu „lanţul Sânzienelor”. Mai pot stârni, din senin, vijelii și grindină, lăsând câmpul fără rod şi 
florile fără de leac. În dimineaţa de Sânziene, înainte de răsăritul soarelui, se împletesc cununiţe 

de flori galbene, numite chiar sânziene, și se aruncă pe acoperişul caselor. Se consideră că omul 

va trăi mult în cazul în care coroniţa rămâne pe casă sau dimpotrivă, că va muri repede, atunci 

când coroniţa alunecă sau cade. 
Sărbătoarea Sânzienelor mai este cunoscută în popor şi sub denumirea de Amuţitul 

Cucului. Se crede că dacă cucul nu mai cântă înainte de Sânziene, înseamnă că vara va fi 

secetoasă. Tot în această zi au loc bâlciuri şi iarmaroace, un bun prilej pentru întâlnirea tinerilor, 
în vederea căsătoriei. 

În calendarul popular, ziua de 29 iunie (când Biserica îi prăznuieşte pe Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel) poartă numele de Sânpetru de vară (sau Sărbătoarea lupilor) şi marchează 
miezul verii agrare şi perioada secerişului. Acum se „calcă” ceapa sau usturoiul. Sf. Petru, 

patronul agricultorilor, răspunde de starea recoltelor, căldură, ploaie şi îi pedepseşte cu tunete şi 

grindină pe cei ce-l nesocotesc. Fiind un om bun, milostiv şi credincios, Dumnezeu l-a luat în 

cer şi i-a încredinţat porţile şi cheile Raiului. 
La marile sărbători, când se spune că la miezul nopţii se deschide cerul, Sânpetru poate 

fi zărit, pentru o clipă, stând la masa împărătească, mereu în dreapta lui Dumnezeu. Mai mare 

fiind peste cămările cereşti, împarte hrană animalelor sălbatice, în special lupilor, si mărunţeşte 
grindina, pentru a o face mai puţin periculoasă. Până la Sf. Petru este interzisă scuturarea 

merilor, altfel cade grindina peste holde. 

Se zice că atunci când Sf. Petru plesneşte din bici, din acesta sar scântei care, odată 

căzute pe pământ, se transformă în licurici. Licuricii sunt blagosloviţi de sfânt ca să lumineze 
calea celor rătăciţi în pădure. În ziua sărbătorii se obişnuieşte să se împartă şi pomeni de sufletul 

celor morţi (Moşii de Sânpetru). La biserică se duc mere, zarzăre, colivă, colaci, miere în faguri 

şi lumânări. De Sânpetru nici o femeie nu trebuie să mănânce fructe noi, legume sau zarzavaturi, 
până nu dă mai întâi de pomană. 

Cricovii de Vară (16 - 18 iulie) se mai numesc şi Cricovii Marinei (Sf. Marina – 17 

iulie) şi ţin trei zile. Divinităţile malefice trimit stihiile naturii sau animale dăunătoare să-i 
pedepsească pe cei care nesocotesc sărbătorile lor. Cricovii marchează mijlocul Verii Pastorale 

şi  împreună cu Cricovii de Iarnă, adică miezul Iernii Pastorale, împart anul agrar şi pastoral în 

două anotimpuri egale ca număr de zile. Despre Sf. Marina se spune că protejează sufletul 

copiilor morţi. Această zi o ţin în special femeile însărcinate, de frica bolilor. Se spune că menta, 
muşeţelul si pelinul capătă acum puteri magice, vindecătoare. Este și vremea când se scot ceapa 

şi usturoiul din straturi, altfel vor încolţi şi vor putrezi. În seara de 16 iulie se aşteaptă cântatul 

cicoarelor (mici insecte de câmp). Dacă vor cânta, se anunţă o toamnă lungă şi îmbelşugată. 
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În cel mai apropiat sfârşit de săptămână de ziua Sfântului Ilie (Sântilie – 20 iulie) are 
loc Târgul de fete de pe Muntele Găina, recunoscut pentru „târguirea” fetelor. Ele se pregătesc 

din timp pentru acest eveniment, fiindcă trebuie să-și ia cu ele şi zestrea. Părinţii pun pe masă 

plăcintă, găini fripte, palincă, iar tatăl băiatului începe „negocierile”. Moţii credeau că numai o 

căsătorie aranjată pe culmea Găinei poate să aducă noroc.  
Propojaniile (Schimbarea la faţă – 6 august) marchează momentul în care apostolii 

Mântuitorului, aflaţi pe muntele Tabor, s-au convins că Acesta nu este doar un prooroc al lui 

Dumnezeu, ci fiul Lui. În tradiţia populară, până la această sărbătoare trebuie terminat cositul şi 
făcutul fânului, pentru că se trec florile şi iarba îmbătrâneşte, diminuând calitatea furajelor. 

Acum se gustă poama nouă din rodul viilor, spunându-se: „boabă nouă în gură veche”. În unele 

zone se crede că berzele pleacă spre ţările calde, ducând rândunelele pe spate, iar oamenii ţin 
sărbătoarea pentru ca păsările să ajungă cu bine. Este și vremea culesului de plante şi fructe de 

leac, cu puteri vindecătoare: leuştean, avrămeasă, usturoi, flori de muşeţel, alune. Tot din această 

zi este interzis dormitul afară. 

Sf. Marie Mare (Adormirea Maicii Domnului – 15 august) slăveşte momentul în care 
Născătoarea de Dumnezeu şi-a dat sufletul în mâinile Fiului său, Iisus. În această zi femeile dau 

de pomană apă, miere, struguri şi prune. Dimineaţa culeg flori din grădină si le pun la icoane, 

pentru a-i feri pe toţi ai casei de boli şi necazuri. Se deschid târgurile şi satul se adună la horă. 
Femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului să le ajute să nască uşor şi să aibă copii sănătoşi. 

Din Grădina Raiului, „Împărăteasa lumii” îi ocroteşte pe toţi cei aflaţi în nevoi şi suferinţă. 

Adormirea Maicii Domnului este cea mai mare sărbătoare a verii, socotită ca zi de hotar pentru 
acest anotimp. De acum se merge către toamnă, vremea începe să se răcească. 

Sântion de toamnă (Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul – 29 august) este 

considerată ultima mare sărbătoare a verii. Acum nu e bine să se mănânce fructe rotunde, care 

seamănă cu un cap (mere, pere, nuci) sau cu o cruce (nuci, pepene). De asemenea, nu se bea vin 
roşu, nu se mănâncă fructe sau legume roşii si nici nu se taie nimic cu cuţitul, toate alimentele 

de la masă se rup cu mȃna. 

 
 

EDUCAȚIE PRIN PROIECTE eTwinning 

profesor învăţământ primar Ghinea Mihaela  

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova 

 

În școala contemporană, eficiența educației depinde de gradul în care elevul este pregătit 
pentru participarea la dezvoltarea de sine și măsura în care reușește să pună bazele formării 

personalității sub aspect psiho-intelectual, fizic și socioafectiv, pentru o cât mai ușoară integrare 

socială, urmărind a se forma competențele cheie, atât de necesare. 
Participarea și implicarea în proiectele internaționale desfășurate pe platforma 

eTwinning au drept scop educarea elevilor, astfel încât ei să se poată integra mai bine în viața 

socială, astfel că activitatea eTwinning înseamnă: cooperare, entuziasm, competență, implicare, 
noutate, diversitate, calitate, optimism, multiculturalitate.  

Toate acestea le-am descoperit prin implementarea proiectului eTwinning „AVAP- 

Artă, Veselie, Armonie, Prietenie”, prin care noi, fondatorii proiectului, ne-am propus să 

abordăm strategia de instruire flipped classroom prin aplicarea acesteia disciplinei Arte vizuale 
și abilități practice. Proiectat într-o manieră integrată, acest proiect a reunit competențe, 

cunoștințe, atitudini și valori specifice și altor discipline: Matematică și explorarea mediului, 
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Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, Limba engleză. La proiect au participat cu 
entuziasm aproximativ 200 de elevi din școli din România și Republica Moldova.  

Acest proiect a demonstrat faptul că există o legătură importantă între folosirea 

strategiei de instruire flipped classroom și performanțele elevilor la disciplina Arte vizuale și 

abilități practice în crearea de compoziții plastice. Lecțiile video au fost concepute ca un dialog, 
având o parte teoretică, de istoria artei, îmbinată cu demonstrarea tehnicilor propriu-zise, care 

le-a permis elevilor să exerseze acasă. 

Flipped classroom este o strategie de instruire de tip de blended learning, care 
inversează ordinea existentă în învățământul tradițional prin furnizarea de conținut instrucțional, 

de multe ori online, în afara sălii de clasă. Flipped classroom comută activități, cum ar fi cele 

care au fost luate în considerare în mod tradițional ca teme pentru acasă, în sala de clasă. Într-o 
„sală de clasă oglindă”, elevii vizionează la domiciliu cursuri online, colaborează în discuții 

online, sau desfășoară activități de cercetare și se angajează în formulare de concepte în sala de 

clasă cu îndrumarea instructorului. 

Proiectul s-a desfășurat în mediul online, pe platforma TwinSpace, cu ajutorul 
instrumentelor web. S-au folosit, pentru realizarea prezentărilor, Sharalike, Kizoa, YouTube, 

Animoto, iar pentru colaborarea între parteneri s-a utilizat Padlet, Google Drive și Facebook.  

  Ca produs final al proiectului s-a realizat un album de artă, care a fost postat atât în 
TwinSpace cât și tipărit.  

  Coeziunea şi eficienţa activităților desfășurate au fost condiţionate de asumarea şi 

promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicaţi: asigurarea egalităţii 
şanselor în educaţie; revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare; promovarea 

dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; încurajarea iniţiativei şi a participării; 

dezvoltarea cooperării şi a colaborării; structurarea disciplinei şi a responsabilităţii; armonizarea 

condiţiilor specifice cu exigenţele sociale. 
 

 

CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR DE JOC ŞI ÎNVĂŢARE LA DEZVOLTAREA 

PROCESELOR PSIHICE ŞI A PERSONALITĂŢII ŞCOLARULUI MIC 

profesor învăţământ primar Socea Ana 

Liceul „Gh. Ruset Roznovnu” Roznov 

 

  Copilăria este perioada celei mai intense dezvoltari fizice şi psihice a fiinţei umane, de 

aceea, intrarea in şcoală, frecventarea şi parcurgerea cu succes a sarcinilor impuse de obiectivele 

pedagogice ale cursului primar reprezintă momente hotărâtoare ale vieţii. Învăţarea de tip şcolar 
îşi are rădăcinile în formele de experienţă spontană ale vârstei preşcolare, care se îmbină când 

cu manipularea obiectelor, când cu jocul, când cu formele elementare de muncă. Se poate susţine 

că în jurul vârstei de şase ani, luată ca normă, se formează  premisele trecerii de la activitatea de 
joc la cea de învăţare.  

  Una din activităţile psihice cele mai atractive şi îndrăgite de copii este jocul, activitatea 

care, de altfel, este specifică vârstei, care ne însoţeşte copilăria. Potrivit definiţiei, jocul 

reprezintă o activitate fizică sau mentală fără finalitate practică şi căreia i te dedici din pură 
plăcere. Specific vârstelor copilăriei, el are importanţă hotărâtoare pentru dezvoltarea psihică a 

copilului. Psihologia şi pedagogia secolului trecut au recunoscut faptul că jocul nu este doar 

apanajul vârstelor mici, ci şi modul prin care adulţii îşi manifestă liber ,,copilul din ei”. 
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  Alături de învăţare, muncă, creaţie şi comunicare, jocul reprezintă una din modalităţile 
esenţiale prin care omul se raportează la realitatea înconjurătoare. Prin joc copilul învaţă şi se 

dezvoltă, jocul înseamnă explorare a universului, a realităţii. Tot prin joc el reproduce, inovează 

şi reconstruieşte secvenţe din viaţă sau creează o nouă lume, o altă realitate. 

  Din multiplele modalităţi de activităţi didactice utilizate la micii şcolari, cea mai activă 
şi îndrăgită este jocul. El angajează în activităţi de cunoaştere cele mai intime operaţii ale 

acestora, având în acelaşi timp, un important rol formativ şi educativ. Procesele intelectuale 

declanşate de joc, în special cele ale gândirii şi imaginaţiei, au darul de a-l conduce pe copil cu 
o oarecare uşurinţă pe fondul angajării, în descoperirea unor adevăruri noi pentru el, doar în 

aparenţă cu un efort mic, şi mai ales în condiţiile unor satisfacţii evidente. În joc, elevul se 

regăseşte în situaţia de actor, de protagonist şi nu de spectator, ceea ce corespunde foarte bine 
dinamismului gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui afective, unei trebuinţe interioare de activitate şi 

afirmare (Ioan Cerghit, „Metode de învăţare”) . 

Jocul este un puternic stimulent cognitiv atât pentru învăţarea independentă, cât şi pentru 

învăţarea în grup; dincolo de natura primă a experienţei, există feedback-ul, care determină 
adevăratul progres. Jocul se îmbină cu învăţarea, dar şi cu creaţia, astfel îi dă posibilitatea 

copilului de a experimenta rolul creator al realităţii. 

  Din perspectiva metodei de învăţământ jocul didactic este o metodă bazată pe acţiune, 
o metodă de simulare, o metodă activă de însuşire şi consolidare a cunoştinţelor. Prin latura 

instructiv-educativă, jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului creativ şi inventiv, a gândirii şi 

imaginaţiei, a interesului pentru lărgirea culturii. Ele se pot realiza individual  pe grupe sau 
colectiv şi constituie o activitate desfăşurată după reguli benevol acceptate care generează 

atractivitate, plăcere, destindere, satisfăcând  o  cerinţă, o trebuinţă interioară.  

  Apreciez că jocul este cel mai important element în educarea creativităţii elevilor. Nu 

trebuie uitat că jocul devine, în mâna celor chemaţi să formeze spirite creatoare, calea cea mai 
sigură de a comunica deschis, sincer cu elevul, fără limite şi fără bariere între real şi imaginar. 

Copilul este extrem de receptiv şi sensibil. Trebuie să ne aplecăm inima şi urechea la tot ce 

doresc să ne spună în nevinovăţia lor de copil, să ni-i apropiem mai mult. Manifestând 
creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii elevilor săi.  

  În joc, copiii învaţă să se ajute unii cu alţii, să se bucure de succesele colegilor, să 

aprecieze obiectiv succesele altora. Având dulcea iluzie că se joacă, elevul participă activ la 

propria lui formare, achiziţionând cunoştinţe, formându-şi atitudini şi comportamente. Prin 
jocuri reuşim să fim mai aproape de elevi, să picurăm mai multă omenie, mai multă iubire şi 

grijă pentru copii şi să formăm sufletele lor pe căi raţionale şi sentimentale încât la fiecare pas 

să avem satisfacţia de a vedea triumfând bunul simţ şi superioritatea inimii. 
  Utilizând jocul didactic în procesul de învăţare, activitatea didactică devine mai 

interesantă, mai plăcută, mai atractivă. Prin joc elevul îşi angajează întreg potenţialul psihic, îşi 

ascute observaţia, îşi cultivă iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, îşi dezvoltă spiritul 
de cooperare, de echipă.  

  De-a lungul timpului jocul nu a întrunit opiniile tuturor psihologilor şi pedagogilor în 

favoarea sa ca prezenţă în activităţile de învăţare. I s-a reproşat că proclamă fantezia şi nu ia în 

serios realitatea, că se reduce la plăcerea provocată de acţiune. Jocurile au un rol stimulator în 
procesul instructiv prin ideea de acţiune, de competiţie cu sine însuşi sau cu ceilalţi parteneri, 

jocul atrage elevii de orice vârstă. Cu toate că jocurile presupun disciplina impusă de reguli, 

participanţii o consideră naturală. Piaget spune că jocul este o necesitate organică pentru 
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funcţionarea în bune condiţii a vieţii copilului. Activitatea didactică oferă şi permite multiple 
forme de integrare a jocului în lecţii.  

  Jocul didactic implică următoarele procese psihice: gândirea, memoria, atenţia şi spiritul 

de observaţie, voinţa, imaginaţia, limbajul. 

  Esenţa jocului didactic constă în faptul că îmbină într-un tot unitar şi armonios atât 
sarcini şi funcţii  ale  jocului cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării. Astfel, elevii acumulează 

o cantitate mare de cunoştinţe, impresii, îşi cultivă sentimente şi interese. În realizarea jocurilor 

didactice trebuie pus accentul pe introducerea unor procedee care să implice în mod creativ 
elevul în joc, să-l determine efectiv să creeze. Pentru a nu inhiba elevul trebuie să fim uneori 

doar antrenori, organizatori de joc didactic şi de cele mai multe ori să fim parteneri la joc ai 

elevilor. Numai aşa vom fi dascăli întregi şi mai ales atunci vom putea constitui acea parte între 
copilărie şi vârsta matură. 

 

 

TRADIҬII ROMẦNEṢTI CRĂCIUNUL, SĂRBĂTOARE IMPORTANTĂ LA 

ROMÂNI 

profesor învăţământ primar Guraliuc Lucica 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 
 

Cele mai așteptate sărbători sunt cele de iarnă, iar dintre acestea sărbătoarea 

Crăciunului.La orice vârstă sărbătoarea Crăciunului este percepută ca o sărbătoare a bucuriei 
care face să înflorească în sufletele noastre bunătatea, frumusețea, toleranța, credința, speranța, 

tot ce are omul mai nobil. Pe bună dreptate se spune că dacă spiritul Crăciunului ar ține tot anul 

am putea să trăim cu toții într-o lume mult mai bună. 

Ca adulți simțim încă mirosul Crăciunului copilăriei noastre, mirosul de scorțișoară, 
nucă și vanilie, care cuprindea întreaga casă în toiul pregătirilor din ziua de Ajun. 

Crăciunul este ziua în care s-a născut Iisus Hristos și este o sărbătoare aparte. Atmosfera 

de Crăciun ne aduce bucurie și ne amintește cu precădere de anii copilăriei, de emoția așteptării 
împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moș Crăciun. Dincolo de faptul că 

este una dintre cele mai importante sărbători creștine, Crăciunul e așteptat cu mare entuziasm 

de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar și de religie. Sigur te gândești cu drag la 

cadourile lui Moș Crăciun, la colinde, la mirosul de brad și la vâscul din pragul ușii. Și, cu 
siguranță, experiențele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificații proprii. Dar 

mai mult decât atât, tradițiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

Bradul deține rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 
obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de 

întreaga familie), bucurie și fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că 

Moș Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viață, trăinicie și sănătate (pentru că este mereu 
verde, chiar și când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă. 

Șosete tricotate, crenguțe de brad și de vâsc, globulețe, fundițe, ghirlande colorate, 

oameni de zăpadă, steluțe și fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare. 

Să nu uităm de îndrăgitele colinde care însoțesc aceste sărbători minunate. Totul începe  
în Ajunul Crăciunului, când, dis-de-dimineață, cetele de copii cântă bucuroși la geam, așteptând 

cu nerăbdare să primească de la gazdă nuci și colăcei. 

Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete și 
băieți, merg din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primești 
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colindători, pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primești colindul vei fi urmărit de 
ghinion. După ce colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă și le oferă mere, nuci, 

dulciuri și colaci. Nucul simbolizează belșugul și longevitatea, iar merele semnifică bunăstare 

și bogăție. 

Începând cu prima zi de Crăciun și până la Bobotează, copiii umblă cu Steaua, 
einumindu-se colindători sau crai, pe cap având coroane de hârtie colorată. Tot acum are loc și 

Vicleimul sau Irozii, când tinerii pun în scenă nașterea lui Hristos. Vicleimul sau „Irozii”este 

datină prin care tinerii reprezintă la Crăciun nașterea lui Iisus Hristos, șiretenia lui Irod, care a 
poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul și adesea înfruntarea necredinței, personificate 

printr-un copil sau printr-un cioban. Colinde precum „O ce veste minunată”, „Domn, domn să-

nălțăm” sunt cunoscute de noi toți. Nu-i așa că și tu mergeai cu colindul când erai mic? Eu am 
atâtea amintiri frumoase din copilărie! În seara de 23 decembrie mă întâlneam cu toți prietenii 

de pe la bunici și mergeam împreună la colindat. În fiecare an era o experiență unică! Mi-ar 

plăcea să petrec la un moment dat perioada Crăciunului undeva la țară, unde știu că tradițiile au 

rămas mult mai vii decât în orașe.  
Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiție veche ce reprezintă 

nașterea lui Iisus și reînnoirea vieții, puritate, speranță, găsirea drumului bun în viață. Se crede 

că Martin Luther, reformatorul protestant, a fost primul care a aprins lumânările din bradul de 
Crăciun. Venind acasă într-o seară de decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului, acesta a 

fost uimit de frumusețea luminilor care străluceau printre ramurile unui brăduț din fața casei 

sale. Luther a împodobit apoi bradul de Crăciun din casa sa cu lumânări. 
Agățarea coronițelor de ușa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, 

porțile se decorau cu ramuri veșnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul 

că aceste spirite ar aduce sănătate și noroc. Oamenii încă își mai împodobesc casele cu coronițe 

de brad și de laur, ca mod de a-și întâmpina prietenii și rudele. Forma circulară a coroniței 
simbolizează natura veșnică a dragostei. 

În ziua de Crăciun, revin colindele, de data aceasta copiii cântând „Steaua”. Prin acest 

colind, ei anunță venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Crăciunul reprezintă nașterea lui 
Iisus Hristos și este un moment pe care îl sărbătorim cu bucurie în fiecare an. 

Fiecare țară are tradițiile sale de Crăciun, însă eu m-am obișnuit cu tradițiile din 

România. Mi-ar plăcea să cunosc și alte tradiții și obiceiuri poate din țări îndepărtate, însă 

Crăciunul va fi întotdeauna pentru mine așa cum îl știu de când eram mică: împodobind bradul, 
cântând colinde, râzând, ascunzându-mă după pat și pândindu-l pe Moș Crăciun. 
Bibliografie:  

http://www.traditii.ro/craciun.php?nr_articol=40 

https://florynleahu.wordpress.com/2009/12/29/istoria-si-originile-craciunului-2/. 
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DUMINICA FLORIILOR 

profesor învăţământ primar Durlan Violeta-Magdalena 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim este o sărbătoare frumoasă nu doar pentru 
că este plină de primăvară, de soare, de oameni care parcă regăsesc din nou speranţa, de natură 

care îşi cere din nou dreptul la viaţă, nu doar pentru că reconstituie parţial atmosfera marii 

sărbători pascale, ci şi pentru că această zi specială a strâns laolaltă tradiţii şi superstiţii diverse, 
de mai mare frumuseţea şi tot dragul. 

În duminică care precede sărbătoarea Paştelui, toată suflarea meleagurilor autohtone 

sărbătoreşte Floriile. Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim este o sărbătoare frumoasă, nu 
doar pentru că este plină de primăvară, de soare, de oameni care parcă regăsesc din nou speranţa, 

de natură care îşi cere din nou dreptul la viaţă, nu doar pentru că reconstituie parţial atmosfera 

marii sărbători pascale, ci şi pentru că această zi specială a strâns laolaltă tradiţii şi superstiţii 

diverse, de mai mare frumuseţea şi tot dragul. Da, spiritualitatea românească este autentică şi 
încă este vie. Iar ceea ce face cu adevărat interesante aceste tradiţii este faptul că în ele se 

îngemănează atât elemente creştine, cât şi precreştine, atât credinţe patriarhale, cât şi credinţe 

noi, moderne.  
În ziua de Florii (cunoscută şi sub numele de Duminică Stâlpărilor), creştinii sărbătoresc 

intrarea Domnului în Ierusalim, unde a fost întâmpinat precum un împărat, cu ovaţii, flori, 

ramuri de măslin, curmal, smochin sau salcie (plantele diferă în funcţie de specificul geografic 
al zonei), chiar dacă după câteva zile se hotărăşte răstignirea Sa pe cruce. Întâmpinarea 

Domnului este singurul moment menţionat în Biblie în care Hristos a acceptat că oamenii să-i 

aducă cinstirea cuvenită. Ziua de Florii coincide şi cu momentul biruirii morţii, căci în sâmbătă 

care precede sărbătoarea Floriilor are loc Învierea lui Lazăr. De aceea, în ziua de Florii, se 
comemorează totodată şi morţii.  

Chiar dacă este considerată o sărbătoare creştină, numele sărbătorii provine din termenul 

de origine latină Floralia, termen ce desemna o sărbătoare a vegetaţiei, cinstită şi îndrăgită de 
români. Sărbătoarea Floraliei la români echivala cu biruinţă definitivă a iernii de către 

primăvară, cu înflorirea salciilor, cu revenirea la viaţă a naturii şi cu cinstirea zeiţei Flora. 

Sărbătoarea creştină a asimilat-o însă pe cea păgână, dar în anumite sate ale ţării încă se merge 

cu Lăzarea, colind ce pomeneşte de o altă zeitate feminină a naturii, Lăzărică, se pare însă că de 
origine tracică.Salcia, plantă sfânta şi magică. Flori cu puteri miraculoase 

Salcia, că element vegetal, sugerează deopotrivă moartea şi viaţă, curăţenia spirituală, 

fertilitatea, dar şi renaşterea anuală a vegetaţiei. În credinţă populară, salcia este o plantă 
îndrăgită şi binecuvântată de Maică Domnului pentru că, dintre toate plantele, a fost singura 

care a manifestat milostenie faţă de Fecioara Maria, făcându-se punte şi ajutând-o astfel să 

traverseze apele întinse ale unui rău. În această zi, în biserici, se sfinţesc florile, ramurile sau 
coroniţele de salcie pe care ulterior creştinii le iau acasă şi le aşază la icoane sau în ferestre spre 

a fi apăraţi de cele rele şi a avea noroc tot anul. 
Bibliografie: Ghinoiu Ion, „Sărbători şi obiceiuri româneşti”, Editura Elion, 2007. 
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FOLCLOR, OBICEIURI ȘI TRADIȚII LA HEMEIUȘ 

profesor pentru învățământul primar Trofin-Radovici Lenuța,  

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș 

 

Perfecţionarea şi modernizarea procesului instructiv-educativ impune îmbinarea 
activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Învaţătorul 

îşi poate afirma în acest cadru spiritul inovator, creativitatea sa didactică , iar desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi extraşcolare permite manifestarea creativităţii de grup şi a relaţiilor 
creative.  

  Proiectele educaţionale ce au fost realizate în parteneriat cu diverse instituţii atrag copiii 

deoarece sunt activităţi foarte atractive ce le stimulează interesul şi iniţiativa , ei solicitând 
participarea şi implicarea activă în cât mai multe activităţi de acest gen. 

  Elevii şcolii noastre au participat la numeroase proiecte educaţionale , desfăşurate in 

forme variate , bazate pe valori, cu obiective realiste ce au considerat elevul un partener 

educaţional. Permanent a existat preocuparea pentru selectarea celor mai bune metode pentru 
valorificarea potenţialului creativ al elevilor, selectarea celor mai potrivite tehnici de lucru. Un 

exemplu în acest sens sunt activitățile ce au promovat folclorul local, obiceiurile și tradițiile 

locale.  
La români sărbătorile de iarna, în special Crăciunul, sunt sărbătorile de suflet. Amintirea 

copilariei ce ne revine puternic în suflet și în minte, colindele și clinchetele de clopoței, datinile 

și obiceurile legate de sărbătorirea Nașterii Domnului, mirosul proaspăt de brad și de cozonaci 
creează în sânul familiei o atmosfera de liniște și iubire. 

Locuitorii comunei Hemeiuș, sunt ca o familie, o familie numeroasă care ajută la 

păstrarea acestor obiceiuri ca fiind o mărturie vie a faptului că sunt conștienți de rădăcinile 

neamului din care fac parte. Spiritul Crăciunului îi determină să participle cu mic cu mare la 
fiecare activitate ce promovează folclorul, obiceiurile și tradițiile locale autentice. 

Venite din adâncul istoriei, obiceiurile de iarnă alcătuiesc o lume miraculoasă în care 

românii, se regăsesc în preajma zilei celei mai lungi a anului vechi, întâmpinându-l pe cel nou, 
sărbătorind reînvierea presimţită a firii. Păstrate cu grijă, obiceiurile de iarnă colorează într-un 

chip aparte trăirea comunităţilor româneşti şi nobila lor spiritualitate.  

  Spectacolele organizate de școală sau de primărie sunt evenimente în care spectatorii au 

fost extrem de incântați  de fiecare data de ocazia de a revedea datini și tradiții specific regiunii 
păstrate cu grijă de către generații ani de zile prin negura timpului. Păstratori ai tradiției copiii 

din Hemeiuș au rezonat la acest alai al tradițiilor si au pornit si ei pe ulițele satului să colinde , 

ducând mai departe tradiția lasată de străbuni. 
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Sărbătorile de Crăciun sunt minunate mai ales în sate și comune așa cum e și la Hemeiuș 
unde se respectă tradiţiile străvechi. Peisajul de iarnă este emoţionant: căsuţele sunt luminate, 

prin geamuri licăresc lumânări şi globuri colorate, iar mesele sunt pline de bunătăţi tradiţionale: 

cârnaţi, sarmale, caltaboşi, colaci, cozonaci. Amintirile sărbătorilor de Crăciun din copilărie ne 
întristează uneori pentru că realizam că nu putem da timpul înapoi, dar e minunat să primim în 

casele noastre cu lacrimi de emoţie în ochi pe copiii şi nepoţii noştri care ne urează tot ce e mai 

frumos şi ne încălzesc sufletele cu veselia şi tinereţea lor. Nimic nu îl înveseleşte mai mult pe 

orice om cu suflet românesc decât cântul şi jocul tradiţional. Un adevărat păstrător al tradiţiei şi 
valorilor spirituale ale localităţii Hemeiuş este şi interpretul Negru Alexandru Ştefan ce 

interpretează melodii populare ce fac parte din folclorul local și ajung mereu direct la sufletul 

spectatorilor. La Hemeiuș Crăciunul este în primul rând momentul în care se strâng toţi membrii 
familiei, chiar dacă unii sunt plecaţi departe. O mare familie au format şi elevii implicați în 

aceste activități. 

Un ecou deosebit în sufletul elevilor au avut activităţile dedicate primăverii , reînvierii 
naturii, dar şi activităţile dedicate sărbătorilor pascale. Elevii s-au implicat activ in realizarea 

fiecărui spectacol dar şi în realizarea obiectelor ce au constituit adevărate expoziţii ce le-au 

încântat privirea şi sufletul spectatorilor. Activitățile au cultivat imaginaţia, creativitatea, simţul 

estetic prin crearea de desene, colaje, postere, machete, felicitări, măşti, tablouri, ornamente şi 
în acelaşi timp au dezvoltat capacităţile de comunicare şi interrelaţionare între participanți, 

promovând tradiţiile româneşti şi au dus la crearea unui mediu educaţional care să favorizeze 

dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, dar şi la dezvoltarea spiritului artistic al elevilor. 
Ziua eroilor marcată în mod tradițional an de an în joia când creștinii ortodocși sărbătoresc 

Înălțarea Domnului este altă sărbătoare de suflet a fiecărui locuitor din comuna Hemeiuș. 
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Ziua recoltei este una din activitățile organizate an de an pentru a aduce un omagiu 

toamnei celei darnice dar și hărniciei locuitorilor comunei Hemeius. Creativitatea e la ea acasă 

și se împletește în mod armonios cu folclorul. 
  Aceste proiecte educaţionale au dat posibilitatea lărgirii orizontului spiritual al elevilor, 

cultivând receptivitatea şi sensibilitatea, a trăirilor emoţionale şi afective, stimulând dorinţele 

micilor vlăstare de a cunoaşte folclorul, tradiţiile, datinile şi obiceiurile populare de pe 

meleagurile natale. 

  

  

 
 

FORMAL ŞI NONFORMAL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ – MODALITĂŢI DE 

ABORDARE PSIHOPEDAGOGICĂ REFERITOARE LA FORMELE EDUCAŢIEI 

profesor învăţământ primar Kincses Irina 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni 

 

Motto: ,,Avem frumuseţea în noi, dar cât de orbi suntem!... Da, eşti un miracol!” (Pablo 
Casalas) 

 Sistemele de învăţământ din lumea întreagă sunt supuse reformelor şi 

demersurilor de inovare la nivelul tuturor componentelor majore: structuri instituţionale, forme 
de realizare a educației, metodologie didactică, formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, 

practica evaluării şi interpretării rezultatelor didactice, practica evaluării şi interpretării 

rezultatelor şcolare. Democratizarea acestuia impun un sistem educaţional flexibil şi unitar care 
să asigure calitatea educaţiei şi respectarea unor standarde acceptate pe plan naţional şi 

internaţional. Reforma învăţământului românesc nu poate fi concepută fără o regândire la 

nivelul influențelor pe care le exercită în dezvoltarea personalității copilului toate cele trei forme 

ale educaţiei: formală, nonformală, informală, recunoscut fiind faptul că între acestea există o 
relaţie de intercondiţionare reciprocă fiecare realizându-se prin raportare la celelalte.  
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 Educaţia formală reprezintă acea „educaţie instituţionalizată, structurată în mod 
ierarhic, gradată cronologic şi condusă de la centru; prin tradiţie, ea a constituit centrul de interes 

al politicii şcolare” (Th. La Belle, p. 152), respectiv „un ansamblu de activităţi pedagogice, care 

sunt proiectate instituţional ca expresie a unei politici educaţionale care stabileşte finalităţile, 

fiind legiferate şi desfăşurate în cadrul unui sistem naţional de învăţământ precis structurat, 
ierarhizat gradual pe stadii de vârstă, cuprinzând unităţi şi instituţii de învăţământ de diferite 

tipuri şi niveluri”. 

 În sinteză, caracteristicile sale definitorii sunt:  
➢ este educaţia realizată în grădiniță sau şcoală, considerate instituţii cu rol fundamental 

în formarea personalităţii (rezultă sinonimia educaţie formală-educaţie şcolară) şi prin 

intermediul întregului sistem/proces de învăţământ;  
➢ presupune un ansamblu de influenţe intenţionate, organizate, sistematice, proiectate, 

concepute din perspectiva unor macrofinalităţi educaţionale cunoscute;  

➢ reprezinţă un proces intensiv (nu în sens pur cantitativ sau ca durată - 10, 12, 15 ani, ci 

prin valoarea elementelor achiziţionate, elemente care sunt fundamentale pentru întreaga 
evoluţie ulterioară a personalităţii umane-deprinderi de muncă intelectuală de bază, atitudinea 

faţă de învăţătură şi muncă);  

➢ presupune prezenţa şi acţiunea unui personal special pregătit în acest sens, personalul 
didactic (de unde şi necesitatea unei pregătiri de calitate a viitorilor formatori); 

➢ beneficiază de un cadru material special organizat, cu dotări specifice, cu conţinuturi 

selectate şi structurate pe baza unor principii psihopedagogice, sintetizate în planuri, programe 
şi manuale şcolare;  

 Educaţia nonformală reprezintă „orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara 

sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice populaţiei (atât 

adulţi cât şi copii)” (Th. La Belle, p. 152). Deşi, aparent, nonformal este o negaţie logică şi 
lingvistică a lui formal, în planul educaţiei relaţiile dintre ele sunt de complementaritate, în 

măsura în care ceea ce se realizează nonformal are un caracter mai puţin formal, oficial, 

coercitiv, standardizat, algoritmizat dar, prin efecte, este puternic formativ. 
 Dintre caracteristicile sale menţionăm:  

➢ este organizată în şcoală, în afara orelor de curs cu caracter obligatoriu, cât şi în alte 

instituţii (case de cultură, teatre, atenee, cinematografe, case de cultură, palate sau cluburi ale 

copiilor, biserică), ceea ce conduce la sinonimia educaţie nonformală-educaţie extraşcolară; 
➢ presupune un ansamblu de influenţe intenţionate, organizate, sistematice, realizate de 

instituţiile mai sus menţionate la a căror alegere şi organizare contribuie, în grade diferite, chiar 

beneficiarii;  
➢ vine în întâmpinarea nevoilor specifice ale diferitelor categorii de beneficiari generând 

alegerea diverselor sale modalităţi de realizare (caracter opţional, facultativ);  

➢ se realizează tot de specialişti (profesori, cercetători, tehnicieni, practicieni) care, însă, 
„îşi joacă rolurile mai discret, asumându-şi adesea misiuni de animatori sau moderatori”;  

➢ beneficiază de structuri materiale proprii, dotări caracteristice uneori mult mai bine puse 

la punct decât în cadrul educaţiei formale (exemplu: muzee, cluburi ale copiilor, cercuri 

aplicative), operează cu conţinuturi şi strategii flexibile, care cultivă interesele de cunoaştere, 
motivaţia intrinsecă, creativitatea,dezvoltarea predispoziţiilor);  

➢ presupune realizarea colaborării dintre şcoala şi toate celelalte instanţe educaţionale. 

Modalităţile în care educaţia formală se realizează se pot particulariza în funcţie de scopul lor 
fundamental:  
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➢ adâncire a cunoaşterii, autoeducaţie şi petrecere a timpului liber-educaţie nonformală 
perişcolară - realizată prin mediul socio-cultural şi instituţiile sale (familia, şcoala, organizaţii 

de copii şi tineret, excursii, acţiuni social culturale, muzee, biblioteci, biserică, mass-media); 

➢ perfecţionare profesională şi/sau civică-educaţie nonformală paraşcolară (5, p. 28) -

realizată ca activităţi de optimizare, reciclare (prin universităţi, şcoli, firme, asociaţii, ONG-uri) 
şi derulate de mediul socio-profesional;  

➢ egalizare a şanselor la educaţie pentru categorii sociale defavorizate: săraci, 

analfabeţi, persoane cu nevoi speciale (Landsheere, p. 35 - 36). Atenţionând asupra pericolelor 
ca educaţia nonformală realizată în afara instituţiilor „clasice” să cultive derizoriul sau o cultură 

minoră, „populară”, unii autori insistă pe necesitatea articulării mai serioase a şcolii cu celelalte 

instituţii şi factori educativi din perspectiva valorilor culturale autentice. De o mare valoare 
formativă sunt, în acest sens, emisiunile radio şi TV cu scop educativ, canalele de televiziune 

cu destinaţie formativă (Animal Planet, Discovery etc.). Educația formală și educația 

nonformală coexistă în aria educațională de formare a individului și în exercitarea funcțiilor lor, 

sunt interdependente. Fiecare formă a educației are rolul specific modului de organizare sau 
influenței exercitate asupra individului, are rațiunea ei de existența și aria de acțiune în procesul 

educațional. Se poate constata că educația formală și nonformală au puncte comune de acțiune 

în sistemul organizat; facilitează și grăbesc progresul cunoașterii, interiorizează valorile culturii, 
modelează comportamentele, au forme instituționalizate, dar sunt diferențiate prin cadrul și 

modalitățile de realizare a educației. Modalitățile de integrare a formelor educației includ 

activități diverse (Văideanu, G., 1998, pp. 222 - 237, Joița, E., 2005, p. 237) cum sunt: lecții 
tematice generale, lecții de deschidere spre informația obținută în cadrul nonformal și informal,  

în echipe de educatori, învățători, profesori de la grupe/ clase sau specializări diferite, de 

educație pe teme extrascolare actuale, ore/ activități de sinteze periodice pe teme din 

problematica lumii actuale, completarea învățării în clasă cu cea independentă, activități în 
cercuri de elevi și în grupuri mici, activități ca răspuns la interese manifestate, introducerea de 

discipline opționale actuale în planul de învățământ, includerea în evaluare și a raportării critice 

la influențele extrașcolare, abordarea interdisciplinară, atragerea comunității în parteneriatul 
educațional etc.  

Cauzele integrării formelor educației după Cucoș, C., 2002, pp. 45 - 48, sunt:  

➢ Nevoia de a răspunde unor situații complexe;  

➢ Conștientizarea unor situații noi sau a unor nevoi individuale și colective; 
➢ Ameliorarea formării educatorilor;  

➢ Facilitarea autonomizării educaților; 

➢ Coordonarea diferitelor subteme care au în vedere educația. Există pedagogi 
precum T. Cozma care afirmă că „dacă, actual, predomină educația formală, în viitor va crește 

ponderea educației nonformale și informale până la anularea activității școlii”. Ca mod de 

abordare, formele educației solicită o  reprezentare holistică”. Potrivit acestei concepții, 
frontie rele dintre formele educației sunt interdependente (Cozma, T., 2005, p. 38). Se poate 

concluziona că educația formală se dovedeşte cea mai eficientă metodă de dezvoltare a 

potențelor fiecărui copil pe latura cantitativă, iar educația nonformală e cea mai potrivită formă 

de înlăturare a carenţelor prezente la nivel individual în dezvoltarea elevului. Prin observarea 
copiilor de-a lungul întregului program instructiv-educativ desfăşurat în context formal sau 

nonformal s-a constatat că evaluarea şi măsurile luate în urma rezultatelor obţinute are eficienţă 

şi astfel copiii răspund pozitiv la stimulii educaţionali.  
Bibliografie:  
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FOLCLORUL ROMÂNESC ÎN SUFLETUL COPIILOR (CDȘ) 

profesor învăţământ primar Gârmacia Simona-Maria 

Școala Gimnazială Sascut, jud. Bacău 

 
Tipul: Opțional la nivelul mai multor arii curriculare (Limbă și comunicare, Arte,Tehnologii) 

Clasa: I 

Durata: 1 an școlar 

Numărul de ore pe săptămână: 1oră 
ARGUMENT 

Elementul fundamental care a determinat păstrarea identității noastre naţionale este fără 

îndoială folclorul. El are un caracter unitar chiar dacă apare individualizat pe zone folclorice. 
Bogăția și frumusețea folclorului românesc trebuie simţite şi preţuite de copii, de la o 

vârsta școlară mică. Prin disciplina opțională aleasă, ce are ca temă centrală folclorul românesc 

sunt convinsă că voi cultiva și valorifica interesul elevilor pentru arta populară, datinile 
străvechi, cântecul şi dansul popular.  

Având un caracter interdisciplinar, opționalul implică elemente de dans, muzică, teatru, 

activități practice și artistico-plastice. Astfel, se creează momente active și interactive care 

implică elemente cognitive, afective, estetice, motivaționale. Toate acestea contribuie la 
cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor populare ale strămoșilor noștri, la receptarea frumosului 

din arta populară, elevii fiind fericiți să practice folclorul care va rămâne nemuritor prin 

contribuția adusă personal. 
COMPETENȚA TRANSCURRICULARĂ 

  Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea, păstrarea, valorificarea și transmiterea 

folclorului românesc; 
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE 

1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare: 

1.1. Formularea unor idei proprii despre folclorul local, 

1.2. Participarea cu interes la dramatizarea unor piese sau fragmente din creaţia folclorică; 
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare 

diverse: 

 2.1. Realizarea, individuală sau în grup, a unor produse de inspiraţie folclorică, 
 2.2. Descoperirea unor soluţii de utilizare a produselor folclorice realizate; 

3. Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării, individual 

și în grup: 

 3.1. Interpretarea vocală a unor cântece populare specifice zonei, 
 3.2. Identificarea însuşirilor specifice dansului din zona coregrafică studiată, 

 3.2. Executarea după model a unui dans al cărui ritm este cunoscut. 

CONȚINUTURI ASOCIATE COMPETENȚELOR 
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1. NOŢIUNI DE FOLCLOR MUZICAL ROMÂNESC: 

▪ Caracteristicile folclorului, 

▪ Folclorul copiilor şi pentru copii, 

▪ Cântecul propriu-zis, 

▪ Melodii populare din Moldova; 
2. JOCURI POPULARE ROMÂNEŞTI: 

▪ Jocurile populare (specifice zonei Valea Siretului); 

3. DATINI DIN STRĂBUNI: 

▪ Obiceiuri legate de anotimpuri (iarnă, primăvară –vară); 

4. MEȘTEȘUGURI POPULARE: 

▪ Ţesături populare, 
▪ Cusături ornamentale, 

▪ Obiecte din lemn, lut, materiale din natură. 

ACTVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

- cântece şi jocuri aparţinând folclorului copiilor: numărători, frământări de limbă, jocuri de 
cuvinte, cântece, formule de invocare a forţelor naturii etc; 

- realizarea unui ,,minidicţionar” al unor termeni ce ţin de folclor; 

- prezentarea (parada) unor costume populare; 
- enumerarea elementelor componente ale unui costum popular; 

- interpretarea vocală a cântecelor populare accesibile, în grup, individual; 

- audiţii de cântece populare româneşti; 
- jocuri dramatice cu şi fără măşti, corespunzătoare textului popular şi dramei religioase 

desfăşurate cu ocazia sărbătorilor Crăciun, Anul Nou, Paşte; 

- colinde şi urări interpretate la sărbătorile de iarnă; 

- activităţi în grup de realizare a unor produse de inspiraţie folclorică păpuşi, măşti, cusături 
populare, obiecte din lut sau lemn; 

- miniexpoziţie cu produsele realizate; 

- executarea paşilor de dans popular; 
- vizionarea unor filmulețe, spectacole de folclor coregrafic; 

- concursuri de interpretare, dans. 

VALORI ȘI ATITUDINI: 

1. Respect față de cultura populară românească, 
2. Prețuirea efortului propriu creativ, 

3. Manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, 

4. Toleranță și flexibilitate în cadrul schimbului de idei în diferite situații de învățare, 

5.  Implicarea activă în toate momentele lecției. 

SUGESTII METODOLOGICE: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, jocul 
didactic, problematizarea, proiectul, învățarea prin descoperire. 

RESURSE MATERIALE: cărți, broșuri, albume de artă populară, laptop, videoproiector, 

internet, CD-uri cu muzică, filmări de spectacole, costume populare, măști, diverse materiale 

din natură pentru confecționarea obiectelor populare, pânză de etamină, ace de cusut, ață, 
melană, foarfece. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

1. PROBE ORALE: 

▪ Interpretarea cântecelor studiate, 
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▪ Şezătoare (povestiri, proverbe, zicători, ghicitori şi cântece culese din bătrâni); 
2. PROBE PRACTICE: 

▪ Executarea jocurilor populare învăţate, 

▪ Participarea la diverse activităţi artistice; 

3. PORTOFOLIU: 

▪ ,,Satul meu”. 
Bibliografie: 

1. Bârlea, Ovidiu, Folclor românesc, vol. I, II, Editura Minerva, Bucureşti, 1983; 

2. Cojocariu, Venera-Mihaela – Teoria și metodologia instruirii, Editura Didactică și Pedagogică, 

R.A, 2008. 

 

 

CUSĂTURILE TRADIȚIONALE REGĂSITE ÎN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE 

profesor învăţământ primar Semeș Ana-Carmen 

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 

 

  În decorul obiectelor de artă populară la moldoveni, pe parcursul timpului au fost 

utilizate multiple puncte de cusături, care au servit la crearea unor valori ale artei irepetabile.  

Având ca scop determinarea particularităţilor tehnice şi decorative formate prin 
intermediul acului şi aţei şi comparând acest gen de creaţie cu aceeaşi artă la alte etnii, vom 

depista unele deosebiri. De exemplu, la români unii autori evidenţiază „cusături” sau „cusături 

şi broderii”, accentul fiind pus pe cusături, la ruşi „sciotnaia vîşivca” (broderie pe fire numărate) 
şi „gladcaia vîşivca” (broderie netedă) etc. La moldoveni precumpăneşte termenul „broderie”, 

indiferent cu ce fel de punct de cusătură este realizat. 

Și din arsenalul de tehnici numit „broderie” fac parte diferite puncte: înaintea acului, în 

urma acului, cheiţele, tivul cu tighel, şabacul, tivul cu găurele, cruciuliţe, punctul bătrînesc, 
cusătura peste fire, lănţişorul, cusătură pe plasă de fire trase (ajur), punct de feston, punct oblic 

etc. 

Cercetând colecţiile de piese ornamentate prin puncte de cusătură şi comparînd cu arta 
acului răspândită astăzi pe teritoriul Moldovei este evident procesul de dispariţie, de uitare a 

multor puncte decorative de cusut (cheiţe de îmbinare a ţesăturilor pentru cămaşe, cheiţa cu 

feston, cusătura netedă „butuc” pe fire numărate, punctul bătrânesc, încreţul la mânecă și la 
gulerul cămăşii femeieşti, şabacul, cusătura cu mărgele sau cu paiete) îndeosebi în îndeletnicirile 

casnice pentru decorarea ţesăturilor. 

  În spiritul păstrării acestor frumoase îndeletniciri, elevii școlii „Scarlat Longhn” 

Dofteana, au reînviat alături de mame și bunici, într-o adunare a acestor femei pricepute, într-o 
„clacă” modernă, în sala bibliotecii. Copiii au învățat de la ele cum se cos „muștele”- 

„cruciulițele”, realizând cusături simple, păstrându-le ca pe tainice comori, în semnele de carte 

lucrate sau mărțișoare. Astfel, cartea citită, păstrează în ea, prin semnul de carte, firul tradiției 
moștenite, amândouă formând rădăcini ale personalității iar mărțișorul, simbolul luptei dintre 

iarnă și primăvară, este dăruit cu drag. 

  Bunicile au povestit, cu vorbe șoptite, scene din viața de altădată, imagini ale 

autenticului românesc. Au demonstrat apoi cum lucrau iile pentru zilele de sărbătoare, cu 
pasiune și trudă în fiecare împunsătură a acului. Mândria cu care era purtată cămașa la horele 

din sat, era răsplata muncii lor, era comuniunea cu străbunii și rostul vieții. 
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 Împreună, prin joc și voie bună, au învățat apoi dansurile specifice zonei. Legănându-se sau 
învârtindu-se, energia jocului i-a cuprins pe tineri și i-a reconectat cu ceea ce e mai frumos și 

mai sfânt, mai autentic. 

Programul „Incluziune socială prin servicii integrate la nivel comunitar” realizat în 

parteneriat cu UNICEF, Holtis și Institutul de Științe ale Educației, prin activitățile desfășurate 
în cadrul școlii, au făcut posibilă reconectarea cu aceste valori ale satului românesc. 

Bibliografie: 

www.moldovenii.md. 

 

 
COLINDA TRADIȚIONALĂ DE CRĂCIUN – OBICEI PE CALE DE DISPARIȚIE 

profesor Ionașcu Mihai  

Școala Gimnazială „Constantin Popovici” Buhoci, jud. Bacău 
 

  Motto:„A păstra obiceiul din părinţi şi strămoşi şi a nu pierde nimic din ce-ai moştenit, 

ca să laşi întreaga ta avere sufletească nepoţilor, asta o face TRADIŢIA.”  
George Coşbuc, „Opere” 

Cei mai în vârstă sunt de părere că sărbătorile de altădată erau sărbători în toată regula, 

aveau acel element de sfinţenie şi sacralitate, dat de tradiţiile şi obiceiurile de care tânăra 

generaţie s-a desprins şi le-a uitat. În folclorul românesc, iarna este cea mai importantă perioadă 
de mănifestari popolare și tradiționale care încep în Postul Crăciunului, la 15 noiembre, până la 

Sfântul Ion, la 7 ianuarie. Datina celebrării sărbătorilor de iarnă presupune, în primul rând, 

obiceiul colindatului, al uratului, al semănatului de Anul Nou, şi al sfinţirii apei de Bobotează. 
Tot de obiceiurile acestor sărbători ţine şi confecţionarea recuzitei necesare colindatului şi 

uratului: steaua pentru colindul de stea, măştile şi costumele specifice, buhaiele, tobele, bicele 

etc. Obiceiurile de iarnă au un repertoriu tradițional foarte bogat care variază de la o zonă 

etnografică la alta și cuprinde: colinde, dansuri, teatru popular, urări cu plugușorul sau cu 
sorcova și altele. 

http://www.moldovenii.md/
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Termenul „colindă” sau „corindă” provine din latinescul „Kalendae”, derivat din verbul 
„călare”, care înseamnă „a vești”. (Petru Caraman, Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, 

Ed. Minerva, București, 1983, p. 395.)  

Colindatul este un obicei străvechi. Cei dintâi colindători au fost păstorii care au venit 

la peştera luminată unde S-a născut Pruncul Iisus şi bucurându-se de acest semn ceresc şi de 
glasul îngerilor, au vestit degrabă în cetatea Betleemului minunea la care au fost martori. 

Colindatul are loc în noaptea dinspre Crăciun și deschide ciclul sărbătorilor Anului Nou fiind 

datina cea mai cultivată și respectată de la noi. Participanții sunt de obicei flăcăi sau bărbăți 
însurați (numiți colindători) care se adună la casa șefului sau conducătorului grupului, numit 

vătaf sau jude. Șeful este ales de colindători în special pentru că este cel care cunoaște cel mai 

bine colindele și urările. El are rolul de a organiza ceata dându-le instrucțiuni și conducându-i 
în toate casele. Cele mai numeroase colinde sunt religioase, vestind astfel nașterea pruncului 

Isus Hristos sau călătoria Maicii Domnului spre Betleem. Unele colindele pot fi cântate afără, 

de obicei la fereastră, iar altele, colindele „speciale”, sunt cântate înauntru. Prin „colinda la 

fereastră” colindătorii invocă trezirea gazdelor și de obicei aduc vestea nașterii lui Iisus Hristos: 
„Sculați sculați, boieri mari/Florile dalbe/Sculați, voi, români plugari/Că vă vin 

colindători/Noaptea pe la cântători/Și v-aduc un Dumnezeu/Să vă mântuie de rău/Un Dumnezeu 

nou născut”. „Florile dalbe” are o semnificație simbolică și nu reprezintă decât o ramură înflorită 
de măr, care atingea persoana colindată în timp ce se cântă colinda. Când colindătorii au terminat 

de cântat afără, sunt invitați să intre. În casă, ei cântă colindele „speciale”, care sunt adresate 

gospodarului și altor membri ai familiei după: vârstă, sex, ocupație și alte circumstanțe. 
Gospodarul așteaptă vesel colindătorii cu daruri: mâncare (carne, colaci, etc.), băuturi (vin) și 

bani puși pe masă, iar colindătorii, pentru a le mulțumi, recită formule de urare și binecuvântare, 

precum: „Gazdă mulți ani să trăiți./După moarte-n rai să fiți”. Ca parte integrantă a folclorului 

religios, colindele prezintă o valoare nepreţuită prin originea şi mai ales prin vechimea lor.  
Până nu demult, mai ales la țară, primele colinde erau cântate de membrii mai tineri din 

sat: copiii. La Moș-Ajun (24 decembrie), ei cântau din casă în casă colinde scurte, unele plin de 

haz, vestind sărbătoarea și urând prosperitate în miei, purcei, viței, etc. și cerînd daruri: „Bună 
dimineața la Moș-Ajun,/Buna dimineața la Moș Crăciun,/Ne dați, ne dați, ori nu ne dați?/Ne 

dați, ne dați, ori nu ne dați?”. În ziua Crăciunului până la Sf. Vasile sau până la Bobotează, copiii 

din Maramureș și Moldova, mergeau „cu steaua”. Ei sunt numiți „stelari”, „crai” sau simplu 

„colindători”, îmbrăcați în costume populare având pe cap un coif cu numele personajelor 
biblice. Steaua se confecționa dintr-o sită veche sau altceva, în jurul căreia care se formează cele 

cinci colțuri ale unei stele, care se învelesc cu hârtie creponată de felurite colori. Deasupra se 

leagă un clopoțel, iar în partea de jos se prinde în capătul unui băț înalt până la umărul celui care 
o ține. Stelarul apucă bățul de stea, tremură steaua încet, ca să sune și clopoțelul, în timp ce 

interpretează. În mijlocul stelei este o icoană care reprezintă Nașterea Pruncului Iisus. Stelarii îi 

personifică, de fapt, pe cei trei magi care au urmat steaua și au ajuns în Bethleem purtând aur, 
smirnă și tămâie pentru Pruncul Iisus. Cu steaua, copiii vestesc Nașterea Domnului Iisus din 

casă în casă cu versuri religioase: „Steaua sus răsare”; „În orașul Vitleem”; „La nunta ce s-a 

întâmplat”; „Trei crai de la răsărit”. Pentru a îi mulțumi, gospodarul casei le dă daruri: colaci, 

mere și nuci.  
Un alt obicei care a dispărut, chiar și de la țară, este „Viflaimul”, nume vechi românesc 

al orașului Bethleem. Este un obicei vechi cu subiect religios și cu multe elemente laice, care se 

mai practică doar izolat în foarte puține sate din Maramureș, Moldova și nu numai, ce abordează 
Nașterea Domnului Iisus. În noaptea de Crăciun o ceată de tineri de însurat, peste douăzeci, 
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jucau („colindau”) în casele oamenilor sau în centrul satului piesa, în care se prezintă momentul 
apariției magilor și al păstorilor, cei care vestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos, și conflictul 

cu împăratul Irod. Pe lângă magi, păstori sau Irod, se interpretează personaje precum Fecioara 

Maria, Iosif, vestitorul, îngerul, cei trei crai de la răsărit, moartea etc. 

Sărbătorile de iarnă, pe care le aşteptăm cu toţii în fiecare an, înseamnă obiceiuri. 
Crăciunul e momentul când anumite tradiţii sunt scoase din lada de zestre a culturii tradiţionale, 

moment în care ar trebui să ne oprim din gălăgia cotidiană şi să ne întoarcem la noi înşine. 

Privind în jurul nostru, observăm că, Crăciunul a devenit tot mai mult un fel de sărbătoare 
culinară, când toată lumea aleargă după cumpărături. Etnografii trag un semnal de alarmă, de 

mai mult timp, asupra unor spectacole de colinde puse în scenă de pensiuni şi hoteluri. Acestea 

nu mai au nicio legătură cu adevărata tradiţie. Sunt făcute numai pentru delectarea turiştilor, 
care oricum nu îi bagă prea mult în seamă pe colindători, fiind peste măsură de preocupaţi cu 

ceea au în faţa lor, pe masă. Cât priveşte obiceiurile, la oraş totul aproape a fost pierdut. 

Colindătorii pe care îi vedem printre blocuri nu au nici o legătură cu tradiţia. La sate, şi aici 

situaţia e din ce în ce mai albastră. Cu toate astea, mai sunt zone, de pildă în Transilvania, în 
Bucovina sau în Oltenia în care mai poate fi vorba autenticitate. Acolo oamenii ies din proprie 

iniţiativă în uliţa mare şi colindă. O fac din dragoste pentru portul lor popular şi în numele 

înaintaşilor lor. Aceea e tradiţia vie, făcută din suflet, din proprie iniţiativă, pentru sufletul lor, 
conștienți fiind de valoarea și adevărata însemnătate a colindei.  

În general, tradiţiile româneşti constituie valori inegalabile şi incontestabile ale 

poporului nostru. În special, obiceiurile de iarnă, constituie o parte fundamentală a istoriei și 
identității noastre, de aceea păstrarea datinilor este foarte importantă pentru supraviețuirea 

autenticității neamului românesc. Ele trebuie să fie transmise și în viitor, nu trebuie să lăsăm 

timpul şi evenimentele modernismului lumii actuale să ne facă să le uităm. Un rol important în 

menţinerea acestor obiceiuri şi tradiţii, revine în primul rând şcolii, dascălilor, pentru păstrarea 
vie în mintea copiilor şi a oamenilor acest tezaur neprețuit prin intermediul activităţilor şcolare 

şi extraşcolare cu caracter interdisciplinar. Astfel, aceste activități pot deveni modalităţi 

eficiente şi oportune de valorificare a tradiţiilor, a obiceiurilor şi datinilor populare locale şi 
naţionale, atât în rândul elevilor, cât la nivelul comunității locale.  
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII SPECIFICE SĂRBĂTORILOR PASCALE LA ROMÂNI 

profesor învăţământ primar Ionașcu Cristina 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

  Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care 
omul le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie. Astfel, 

înţelepciunea şi experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din 

viaţa celor de la ţară, fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi. 

Obiceiurile se nasc și mor. Unele ajung să străbată secolele și mileniile. Tradițiile sunt prin 
definiție vechi. Le adunăm, le părăsim, le regăsim și le inventăm din nevoia de autodefinire, 

de apartenență, de socializare. 

  În secolele XIX-XX, tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul, reuşind 
să se păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de 

originalitate, în care ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea. Comunitățile rurale mai păstrează 

impresionante valori materiale, cu precădere spirituale, cu semnificative mesaje, venind din 

îndepărtate timpuri, ca mărturie a unui mod sănătos de viață și de muncă, a potențialului creator 
al neamului românesc. 

  Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Începutul acestei sărbători e 

văzut chiar în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, 
ca preţ al răscumpărării.Paștele este simbolul sacrificiului creștin, al iubirii divine, al 

miracolului Învierii și al luminii sfinte. Această sărbătoare durează trei zile și începe, conform 

deciziei Conciliului de la Niceea, din anul 325 e.n., în duminica de după prima lună plină, după 
echinocțiul de primăvară. Sărbătoarea Paștelui este desemnată cu două categorii de nume, foarte 

diferite între ele. În timp ce în majoritatea limbilor latine sărbătoarea Învierii lui Iisus se numește 

Paști, Pasqua, Pâques, Pascua, în țările anglogermane sunt utilizați termeni care au altă 

proveniență: Easter (engleză) și Ostern (germană). Dacă denumirea anglo-saxonă a Paștelui 
provine de la zeița Ostara, celălalt nume, utilizat și în limba română, provine din cuvântul ebraic 

„Pesach”, care desemnează Sărbătoarea Azimelor sau Paștele evreiesc și celebrează fuga 

evreilor din Egipt, ilustrată în Vechiul Testament. 
  În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte 

săptămâni.Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu 

în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna 
premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului 

Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare 

la peşte, se fac pomeniri, se sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, 

pe care credincioşii le aduc de la biserică. 
  Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina 

cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce 

simbolizează sângele ucenicilor săi. Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii 
ce reprezintă fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe 

lângă acestea în Joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune 

în tradiţia populară că este zeiţa morţii, ea supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie 

cu un animal respingător, fie cu o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi 
părul despletit, ce pedepseşte fetele şi femeile leneşe. Din această zi, ţăranii încetează lucrul la 

câmp şi se concentrează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, 
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femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre 
sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, 

îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică. Acasă le e îngăduit să rămână 

doar celor foarte bolnavi. Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru 

ca morţii să poată reveni temporar pe pământ, şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite 
masaje. În zonele din sudul ţării (Gorj, Dolj, Olt) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir, 

femeile aprindeau în mijlocul curţii focuri din ramuri de alun sau buruieni uscate, în jurul cărora 

aşezau scaune pentru morţi. Se spunea că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi 
pomana. De aceea, atunci când femeile se deplasau la cimitir, unde aprindeau din nou focuri, de 

această dată la crucile de la morminte, ele îşi plângeau morţii, dialogau cu ei chemându-i acasă 

pentru a le oferi pomana. Secvenţa de ceremonial comună întregului areal românesc este cea 
care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se derulează în spaţiul gospodăriei şi în 

vecinătatea acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge în vecini pentru a împărţi din 

pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare). 

  Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, creştinii merg 
la biserică, ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul, 

ţesutul sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, 

denia de vineri seara este a înmormântării lui Iisus. 
  Sâmbăta Mare spre Duminica Învierii, toată lumea merge la biserică pentru a asista la 

Învierea Domnului, pentru a lua lumină ca să o ducă la cimitir morților din familie, dar și acasă, 

pentru a avea lumină în viață și în suflet, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști-anafura sfințită, 
dar și flori sfințite, dintre cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică, pentru a le pune 

acasă, la icoane. 

  Odată ajunşi la biserică, asistăm la slujba cea mai importantă a creştinătăţii. La miezul 

nopţii, preoţii cântă troparul pascal „Hristos a înviat!”, credincioşii răspund într-un glas 
„Adevărat a înviat!”, se face ocolul bisericii şi se răspândeşte către toţi cei prezenţi lumina sfântă 

adusă de la Ierusalim. Lumânarea ce a primit lumina sfântă trebuie să pătrundă aprinsă în casele 

noastre ca să o binecuvânteze, iar după ce facem semnul crucii, o stingem de pragul de sus al 
uşii de la intrare. Este important să nu o lăsăm să ardă până la capăt şi să o punem la păstrare 

într-un loc de cinste în casele noastre. Tradiţia religiosă ne îndeamnă să o reaprindem în orice 

moment din timpul anului în care ne rugăm pentru rezolvarea unor probleme grave sau pentru 

orice alte nevoi speciale. Se spune că nu trebuie să dormim cu niciun chip în toată răstimpul 
dinspre Sâmbăta Mare spre duminică dimineaţă, odată cu terminarea slujbei de la biserică. În 

această noapte, tradiţia religiosă mărturiseşte că se deschid cerurile, iar Dumnezeu poate vedea 

doar în sufletul celor treji, a căror cele mai arzătoare dorinţe va căuta să le îndeplinească. 
  O credinţă larg răspândită în România este aceea că cei care pleacă din această lume în 

ziua de Paşti merg direct în rai, porţile acestuia fiind deschise în această zi, şi, de asemenea, 

având în vedere că cerurile se deschid, sufletele răposaţilor se întorc acasă, pentru a-i proteja pe 
cei dragi. De asemenea, cei născuţi în ziua de Paşte se spune că vor avea o viaţă luminată şi 

plină de noroc. 

  Masa de Paşte este construită în jurul preparatelor din carne de miel – ciorbă, friptură 

sau drob – simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. În ziua 
de Paşti se mai spune că nu e bine să se consume oul cu sare, fiindcă autorul va transpira tot 

anul, iar Pasca, sau anafura sunt considerate tămăduitoare dacă se păstrează peste an bucăţele 

din acestea. Tot legat de ou, se spune că masa de Paşti trebuie să se începă cu consumul unui 
ou, existând credinţa că astfel trupul va fi sănătos întreg anul, apoi peşte – pentru a fi sprinten 
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precum acesta – şi mai apoi pasăre – pentru a fi uşor ca aceasta. O altă tradiţie arată că dacă în 
ziua de Paşti prima persoană care intră în gospodărie este bărbat, acolo va exista noroc peste an. 

  Desigur, pe lângă aceste tradiții pe care le-am prezentat mai sus, mai sunt și altele, însă 

e bine să cunoaștem măcar câteva dintre ele. 
Bibliografie:  

1. Simion Florea Marian, „Sărbătorile  la  români”, vol II, Ed. Fundaţiei Culturale Române,  

Bucureşti, 1994; 
2. Ghinoiu I., „Sărbători şi obiceiuri româneşti”, Editura Elion, Bucureşti, 2003. 

 

 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

profesor învățământ primar Istrate-Ștefănescu Adriana 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd 

imediat. Şi-i arată elevului că a observat!... 

Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi 

la cele nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!” 

- Helen Exley – 

  Nu cu mult timp în urmă cei șapte ani de acasă au devenit șase. În urma acestei 
schimbări, școala alături de familie și de întreaga societate are un rol foarte important în 

educarea copiilor. Educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea 

între toți factorii educaționali, în primul rând între familie și școală, nu suferă amânare. Școala 
nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă 

nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor.  

  Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul 

cunoaşterii şi în acelaşi timp garanția succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător 
cât şi pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui și motivația 

intrinsecă este aproape inexistentă. Efortul pe care îl face în primele clase este uriaş. Părinții uită 

de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă de multe ori atenţia cuvenită, li se pare că este ori 
prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile 

învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, 

participant conștient la propria dezvoltare. 
Proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. Ţinem 

legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 

corespondenţa scrisă sau on-line sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul 

copilului. Toate acestea s-au dovedit a fi eficiente şi mulțumitoare pentru ambele părţi. 
Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie evaluatori ai 

copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele învățătoarei cât şi a colectivului 

din care face parte. Din păcate, în această perioadă, aceste activități nu mai sunt posibile.  
Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Făcând trecerea de la 

grădiniță la școală, acestea și-au găsit ușor locul în activitățile școlare în primii doi ani, clasa 

pregătitoare și în clasa I. Începând cu clasa a II-a am început să diversific aceste activități 

educative realizate în parteneriat cu părinții. Am considerat că acestea trebuie să fie cât mai 
apropiate de viața reală. După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire 

http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68745-traditii-si-obiceiuri-romanesti-in-februarie
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pentru viață. Cred că școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală 
pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

În clasa pregătitoare aceste tipuri de activități școlare s-au desfășurat on-line. Părinții au 

fost foarte implicați în reușita activităților. Cu ocazia Crăciunului, fiecare elev a pregătit un 

moment și au fost filmați de părinți. Am montat filmele trimise și împreună am vizionat filmul 
realizat. Toți participanții au fost încântați. Nu am fost limitați la număr de persoane. Bunicii au 

fost prezenți și ei. Le-a lipsit momentul în care ar fi putut să îl vadă pe Moș Crăciun, dar 

modalitatea aleasă în care un Moș Crăciun virtual le-a adresat câte o urare personală spunându-
le numele a fost neașteptat de plăcut. 

Este datoria noastră, a cadrelor didactice, să ne adaptăm momentului, să găsim 

modalități prin care să realizăm activitățile plăcute copiilor chiar dacă trebuie să respectăm 
distanțarea fizică.  Așteptăm cu nerăbdare momentul în care vom reveni la activitățile 

extracurriculare desfășurate fizic. 

 

 

TRADIȚIILE ÎN ȘCOALA NOASTRĂ 

profesor învăţământ preșcolar Merlușcă Claudia 

Școala Gimnazială Palanca 
 

Noi provenim din comuna Palanca, o zonă foarte 

frumoasă, situată într-o regiune de deal-munte. 
Comuna Palanca îşi trage denumirea de la întăriturile 

vechi, de pe un afluent al râului Trotuș-Pârâul Şanţ, cetate de 

graniţă şi apărare. Iorgu Iordan, defineşte termenul astfel: Palancă- 

locul ce a fost altădată întărit cu îngrădire de pari sau de blăni. Din 
această definiţie a apelativului, rezultă lămurit că, cel puţin în unele cazuri, toponimul nostru a 

avut semnificaţie militară, aşadar a însemnat un locîntărit. Presupunerea găseşte o confirmare în 

faptul că despre unele localităţi se vorbeşte ca despre fortificaţii. De pildă: Palanca (punct vamal, 
Bacău) spune că e un loc foarte important sub raportul aşezării militare. Aici se afla urmele unui 

şanţ de-a lungul fortificaţiilor ungare. Primul document ce atestă localitatea este un hrisov al lui 

Vasile Lupu din 1648, dar confirmări ale existenţei fortificaţiei (aşa cum explică şi Iorgu Iordan) 

găsim şi la cronicarii moldoveni Grigore Ureche şi Miron Costin. 
De altminteri încă şi la ora actuală, în nordul comunei se găsesc fortificaţiile de graniţă 

dintre Moldova şi Imperiul Austro-ungar construite în timpul lui Gheorghe Racotzi II pe care 

locuitorii le denumesc Treptele Mariei Tereza. Acest lucru se demonstrează prin ruinele 
întăriturilor de la vechea graniţă ce aveau scop să oprească exodul populaţiei din Transilvania; 

grănicerii români, care, după satisfacerea stagiului militar rămâneau aici întemeindu-şi 

gospodării.Din documentele existente, evoluţia teritorială a comunei Palancă este următoarea: 
în prima fază se constituie nucleul comunei în partea vestică a sa, de-a lungul Pârâului Popoiu 

şi Pârâul Şanţ; apoi se extinde de-a lungul văii Trotușului, de o parte şi de alta a văii şi a căii de 

acces; ultima fază cuprinde extinderea aşezării de-a lungul Pârâului Ciugheș şi a afluenților săi. 

Palanca, localitate care are cinci sate (Palanca, Pajiștea, Cădărăști, Ciugheş şi Popoiu) 
şi numără cam 4.000 de locuitori. Primul document care atestă localitatea este hrisovul dat de 

Vasile Lupu, pe la 1864. Despre Palanca s-a vorbit şi ca despre un punct vamal, iar dovada este 

dată de fortificațiile de la graniţa dintre Imperiul Austro-Ungar, care se regăsesc şi astăzi, în 
nordul comunei şi pe care localnicii le numesc „Treptele Mariei Tereza”. Unul dintre obiectivele 
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pe care le puteţi vizita este monumentul funerar al lui Emil Rebreanu, fratele scriitorului Liviu 
Rebreanu, care își doarme somnul de veci în cimitirul Palanca. În urma cu 91 de ani, pe 14 mai 

1917, Emil Rebreanu era executat de austro-ungari pentru tentativa de dezertare la români. 

Moartea tragică a fratelui l-a determinat pe Liviu Rebreanu să scrie romanul Pădurea 

Spânzuraţilor.La Palanca sunt izvoare sulfuroase aflate în Punctele Piriul Puturosul, Piriul 
Ciocan și Piriul Ilioaiei, resurse naturale rămase neexploatate. Localnicii spun că în satul Popoiu, 

în punctul numit  „La Stânca”, ar fi existat chiar şi o baie populară aflată în proprietatea 

moșierului Ghica, care a fost însă distrusă în războaie. Investigațiile făcute aici au ajuns la 
concluzia că aceste ape ar avea calităţi similare celor de la Băile Felix, dar lipsa fondurilor nu a 

făcut posibilă o investiţie.  

În comuna noastră sunt şi locuri cu atracţie turistică - Monumentul lui Emil 

Rebreanu, fratele scriitorului Liviu Rebreanu, fiind celebrat în fiecare an de Înălţarea 

Domnului.În această zi se ţine o slujbă religioasă lângă mormântul răposatului, onorându-ne cu 

prezenţa cadre militare însoţite de soldaţi care trag salve pentru pomenirea eroilor.  

Portul popular românesc îți găseşte rădăcinile în portul strămoșilor noştri traci, geţi şi 
daci şi se aseamănă cu cel al popoarelor din Peninsula Balcanică, desigur cu deosebirile care 

constau în amănunte decorative şi colorit. În decursul istoriei, structura şi evoluţia costumului 

popular românesc şi-a păstrat nealterate caracteristicile esenţiale. Pornind de la realizări artistice 
făcute cu materii prime produse în gospodăriile ţăranilor, portul popular românesc a evoluat de-

a lungul secolelor, dovedind o bogată măiestrie a ţăranului român, atât în ornarea ţesăturilor şi 

a broderiilor, cât şi în obţinerea culorilor vegetale. Portul popular se diferenţiază în funcţie de 
anotimp, ocazii festive, vârstă şi sex, adaptându-se ocupaţiilor specifice fiecărei zone. 

Transmise din generaţie în generaţie, pe cale orală, tradiţiile şi obiceiurile au suferit 

modificări nenumărate în cursul veacurilor, până au ajuns la formele pe care le cunoaştem astăzi, 

aşa cum au fost ele aduse în ultimele două secole. Folclorul oglindeşte în forme multiple şi 
variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele localnicilor în diferite etape ale vieţii lor. Astfel, se 

păstrează obiceiurile în legătură cu sărbătorile de iarnă (colindul, steaua, plugușorul, sorcova, 

ursul, capra, jianul); obiceiuri în legătură cu sărbătorile de primăvară (1 martie, 1 aprilie, 
Lăsatul secului, Paștele, Duminica Floriilor, Sfântul Gheorghe), Ziua Eroilor la Înălţarea 

Domnului, ocazie cu care la noi în comună se organizează diferite manifestări: programe 

artistice, discursuri privind însemnatatea zilei, depuneri de coroane, slujbe de pomenire, mese 

câmpeneşti, la monumentele existente (Monumentul eroului Emil Rebreanu, Monumentul 
eroilor Sovietici, Monumentul eroilor din centrul comunei şi Troița din apropierea primăriei), 

Rusaliile (Duminica Mare); obiceiuri de vară Sânzâienele, Foca, Blagovisteniile; obiceiuri în 

legătură cu sărbătorile de toamnă hramurile bisericești, răscolul oilor, Sfântul Andrei; obiceiuri 
din timpul vieţii naşterea, căsătoria, moartea. În afară de obiceiurile de familie la noi apar 

sporadic informaţii despre practicarea de farmece şi descântece, precum şi folosirea de leacuri 

băbești. Toate aceste descântece şi leacuri, astăzi sunt prea slab reprezentate, spectacolul lor 
degradându-se şi pierind în negura vremii odată cu generaţiile care le-au folosit pentru 

obscurantismul şi geneza lor mistică. În zestrea etnografică a comunei Palanca se adaugă 

folclorul muzical şi coregrafic, expresia unei bogate activităţi spirituale. Folclorul oglindeşte 

realităţile vieţii sociale şi economice, gândurile, năzuinţele şi lupta poporului pentru o viaţă mai 
bună.  

Deşi nevalorificat în totalitate, folclorul pălăncean a păstrat autentice valori artistice 

din domeniul cântecului şi dansului popular care astăzi se practică mai mult la nunţi şi vedre sau 
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cu ocazia unor spectacole organizate pentru păstrarea traditiilor, de către grupuri de elevi sau 
tineri. 

O PARTE DIN TRADIȚIILE NOASTRE……. 
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PROMOVAREA TRADIȚIILOR ROMÂNEȘTI PRIN ACTIVITĂȚILE 

EXTRACURRICULARE 

profesor învăţământ primar Neagu Ramona 

Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni 

 
  În lumea contemporană, a vorbi despre tradiţie ar părea că înseamnă a fi în 

urma societăţii, sau a promova lucruri perimate, ori a privi prea mult în trecut. Trecem însă prea 

uşor cu vederea faptul că tradiţia înseamnă o sumă de valori, o experienţă comunitară, în 
mijlocul căreia ne naştem şi de la care plecăm, chiar atunci când inovăm. Inovaţia fără tradiţie 

nu are sens, iar ceva cu totul nou nu ar fi înțeles de nimeni şi nici util. Dacă înţelegem tradiţia 

ca pe o sumă de valori, dacă conştientizăm faptul că ne naştem, trăim şi profităm de pe urma 

tradiţiei, în sensul larg al termenului, cel de totalitate a valorilor acumulate de societate la un 
moment dat, putem lega tradiţia de educaţie, de credinţă, de cultură şi tehnică, de toate domeniile 

vieţii, de noi înșine, care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile pe care le creăm 

şi le transmitem celor care ne vor urma.  
Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt adevărate comori ce definesc un popor 

făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Cultura materială şi spirituală 

populară, valorile recunoscute, acceptate, respectate, concretizate în specificul naţional şi-au 

dovedit paternitatea tocmai pentru că au fost transmise selectiv, pe criterii valorice din generaţie 
în generaţie şi ne fac să fim ceea ce suntem particularizându-ne în contextul universalităţii. 

https://comunapalanca.ro/
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Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că 
exprimă înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe 

ale bogăţiei noastre spirituale. Este bine cunoscut faptul că 

nu de azi, ci din totdeauna, poporul nostru a ştiut să păstreze 

o strânsă legătură între generaţii, prin acţiuni repetate 
făcându-le să intre în practica vieţii sub forma de tradiţii. 

Păstrarea şi respectarea tradiţiilor însă, întăreşte legătura 

între generaţii, numai atunci cand ele poartă amprenta unor 
valori de autentică civilizaţie, străbătută în acelaşi timp de o 

profundă şi caldă afectivitate.  

Cultura noastră asimilează în mod creator tot ceea ce este valoros în cadrul moştenirii 
culturale. Creaţia populară, în diferitele ei forme de manifestare, constituie un necesar izvor de 

energie morală. Trebuie cultivat mai ales folclorul local pentru a-l păstra şi a-l transmite mai 

departe. Folclorul reprezintă o enciclopedie poetică a vieţii. El oglindeşte în forme multiple şi 

variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele poporului nostru, exprimate în diverse forme: 
artistice, literare, muzicale, coregrafice, cromatice. Imensul tezaur folcloric al poporului nostru 

constituie o componentă valoroasă a acestei moşteniri. Educaţia are menirea de a asigura 

continuitatea în timp şi spaţiu a generaţiilor, în timp prin experienţa asigurată de generaţiile 
trecute, care se desfăşoară în prezent şi formează omul într-o perspectivă a viitorului, şi în spaţiu, 

prin faptul că se desfăşoară în cadrul unui context naţional.  

Autori ca V. Alecsandri, M. Eminescu, G. Coşbuc, I. Creangă, M. Sadoveanu au scris 
despre neamul nostru românesc şi ne-au îmbogăţit spiritual, dăinuind peste generaţiile viitoare 

în mintea urmaşilor. Pentru a şti cine este, copilul trebuie să înveţe mai întâi cine au fost 

strămoşii săi. O contribuţie importantă la formarea colectivului de elevi o au activităţile 

extraşcolare. Aceste activităţi sunt variate în funcţie de:  
o ideile elevilor; 

o evenimentele clasei; 

o evenimentele şcolii; 
o evenimentele comunităţii săteşti.  

Nu întâmplător am amintit în primul rând „ideile elevilor”. Acestea, bine coordonate, 

duc la implicarea şi responsabilizarea elevilor în desfăşurarea activităţilor. Cunoscând 

importanţa folclorului, am considerat că este o datorie de suflet pentru copiii mei şi pentru 
părinţii acestora transmiterea fondului de valori al creaţiei populare, ştiind faptul că un popor 

care nu-şi păstrează, nu-şi cultivă tradiţiile îşi va pierde identitatea. Cunoaşterea, valorificarea 

şi transmiterea folclorului local a fost în atenţia mea la toate generaţiile de copii pe care i-am 
instruit şi educat. Am căutat să valorific cunoştinţele copiilor referitoare la credinţe, superstiţii, 

povestiri, cântece şi proverbe, culese de la bătrâni. Încă de la clasele primare, elevii trebuie: 

➢ să cunoască semnificaţia noţiunii de „folclor şi sfera de întindere a domeniului folcloric; 
➢ să cunoască mediile de creaţie populară; 

➢ să cunoască locuri purtătoare şi păstrătoare ale folclorului românesc;  

➢ să recepteze cântecul liric ca pe cea mai autentică creaţie populară românească, ce 

exprimă toată gama sentimentelor unui popor (să interpreteze unele creaţii aparţinând 
liricii populare: doine, strigături, cântece de leagăn, de cătănie, de înstrăinare, să poată 

dansa o horă cu strigături);   

➢ să cânte după auz melodii populare manifestând grijă la dicţie, frazare, nuanţare şi 
specificul exprimării populare;   
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➢ să interpreteze producţii din folclorul obiceiurilor, al datinilor şi al cântecelor rituale, 
raportate la anotimpuri;   

➢ să execute în grupuri de lucru produse simple, inspirate din folclor (măşti, păpuşi).  

Cadrele didactice sunt cele care promovează dialogul şi comunicarea între copii de 

diferite vârste, atrag copii în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular. Copiii învaţă 
să cunoască istoria românească la nivel naţional şi local, promovând tradiţiile locale prin 

activităţi desfăşurate cu ocazia diferitelor evenimente din viaţa comunității locale. Am învăţat 

că doar promovându-ne experienţa şi menţinându-se tradiţia, specificul şi identitatea, putem să-
i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară 

românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea 

României, istoria şi mai ales sufletul neamului. Chiar dacă în vremurile din urmă simţim că 
elevii manifestă un sentiment de respingere faţă de creaţia populară, şcoala trebuie să fie 

elementul care să conştientizeze copilul de valoarea folclorului.  

Astfel, am organizat și desfășurat numeroase activități educative extrașcolare prin care 

am valorificat cu copiii tradițiile și obiceiurile noastre strămoșești: 
 „Carnavalul toamnei”- degustări din preparate tradiționale românești, 

 Să cinstim istoria patriei!”- Ziua Armatei Române, 

 Proiect tematic –„Mândria de a fi român” - Ziua Naţională a României, 
 „Crăciunul – darul bucuriei” - Tradiții și obiceiuri de Crăciun, 

 „Hai, să dăm mână cu mână” Unirea Principatelor Române, 

 ,,Iubește românește” - Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români, 
 ,,Mărțișorul, bucuria primăverii”- confecționare de mărțișoare tradiționale românești, 

 „Flori pentru mama” - Ziua internațională a femeii. 

Apropiind copiii de cunoaşterea folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor noastre 

strămoșești, am deschis o cale spre cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare cu scopul de 
a le valorifica în sufletele copiilor. Datorită acestui scop am urmărit ca în cadrul activităţilor să 

le facem cunoscută copiilor frumuseţea portului popular românesc, obiceiurile româneşti, 

sădindu-le în suflet sentimentul de mândrie că sunt români.  
Noi, dascălii, avem datoria sfântă să cultivăm obiceiurile şi tradiţiile româneşti, să le 

lăsăm urmaşilor noştri cu aceiaşi dăruire şi bucurie în suflet cu care părinţii şi bunicii noştri ni 

le-au dăruit. Educând astfel copiii, valorificăm inestimabilile valori culturale şi educative ale 

folclorului românesc.  
Bibliografie: 
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PREZENTUL ȘI TRECUTUL UN LIANT ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 

profesor Bucuță Florinela-Ramona 

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș, Bacău 

 

Procesul didactic presupune predare, învățare și evaluare, activități ce se desfășoară pe 
scena educației în care actorii sunt profesorii și elevii. Demersul didactic este procedeul didactic 

prin care formăm competențe în rândul elevilor utilizând diferite metode și procedee. 

Astfel, învățământul centrat pe competențe propune o nouă interpretare și o nouă 
viziune asupra educației, care trebuie să pună în evidență cunoștințele și competențele 

cursanților din perspectiva achiziției noțiunilor și a aptitudinilor cu caracter general pe care le 

vor folosi în viață, fiind o alternativă a învățământului tradițional centrat exclusiv pe cunoștințe, 
pe asimilare de informații. 

De aceea, profesorul este regizorul actului didactic, iar elevii sunt actorii ce trebuie să 

descifreze mesajul pentru a-și putea identifica bine și foarte bine locul ce îi reprezintă pe scara 

vieții. 
Mijloacele de învățământ sunt variate, acestea fiind selectate astfel încât formarea 

competențelor și transmiterea informației să fie cât mai eficiente, iar elevul trebuie să fie captat 

în jocul acțiunii didactice.  
Vorbim despre mijloacele digitale moderne care înseamnă pentru fiecare dintre noi, 

indiferent de vârstă, pregătire profesională, o nouă alfabetizare care ne permite să ținem pasul 

cu „noul” din existența noastră. 
Trăim cu toții o experiență unică de viață, cauzată de o moleculă nemiloasă, virusul 

SARS COVID 19, care impune adaptarea la un alt stil de viață, de alimentație, de petrecere a 

timpului, de organizare a propriei ființe dar, mai ales, de găsire a resurselor de a învăța să 

depășim momentele dificile din viața noastră. De aceea, menținerea distanțării față de semenii 
noștri este măsura necesară pentru a ne proteja de infectarea cu virusul care nu își alege 

victimele. De-a lungul timpului, omul a fost încercat de nenumărate ori, dar a avut puterea de a 

merge mai departe biruind vicisitudinile istoriei și ale naturii. 
În momentul dat, Instituția școlară, ca toate celelalte instituții, este afectată de această 

pandemie care a făcut inactivă activitatea didactică din clasă și a condus la reorganizarea 

procesului de învățământ prin utilizarea tehnologiei digitale online, un mijloc sigur și eficient 

ce are ca scop continuarea procesului de predare- învățare și evaluare. 
Deși la început ne-a fost destul de greu să ne acomodăm cu această metodă modernă, a trebuit 

să aplicăm sintagma: „a învăța să înveți” și să punem în practică toate cunoștințele de operare 

cu noua tehnologie. Reticența corpului profesoral a fost transformată în pasiune materializată în 
dorința de a depăși barierele în adaptarea la o nouă metodă virtuală. În ajutorul dascălilor au 

venit cursurile de perfecționare în domeniul TIC, cursul CRED și utilizarea eficientă a 

platformelor de comunicare virtuală: zoom, classroom, meetgoogle etc. Acestea ne oferă 
posibilitatea reală și obiectivă de a desfășura în mod inedit activitatea didactică. 

Odată pașii urmați, fiecare dintre noi accesează platformele și desfășoară procesul 

didactic punând accent pe imaginație, pe măiestrie, pe responsabilitatea față de generațiile pe 

care avem obligația să le formăm ca oameni, pe profesionalismul care ar trebui să ne 
caracterizeze în calitate de profesori, formatori de competențe pentru elevii noștri, foarte 

receptivi și care au îmbrățișat cu bucurie noua formă de învățare. 
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Trebuie menționat faptul că aceștia sunt deja familiarizați cu tehnologia digitală, mai 
ales că ei reprezintă generația nouă ale cărei pasiuni sunt: calculatorul, tableta, jocul on-line, 

comunicarea prin Messenger, WhatsApp etc. 

Dacă avantajele utilizării online a platformelor educaționale  sunt nenumărate, 

dezavantajele constau starea de oboseală oculară datorată timpului exagerat  alocat on-line pe 
platformă, în inexistența tablei, lipsa dotărilor și a plăcerii efectuării experimentelor din 

laboratoare, însă specialiștii, cu siguranță, vor îmbunătăți în viitorul apropiat și aceste aspecte. 

Profesorii Școlii Gimnaziale „Grigore Tabacaru” din comuna Hemeiuș, județul Bacău 
utilizează platformele meetgoogle și classroom de la G. Suite care sunt un mijloc eficient și 

constructiv pentru continuarea procesului didactic, reușind astfel să mențină legătura cu elevii, 

chiar dacă nu ne aflăm în sala de curs. Astfel, avem posibilitatea să fim unii lângă alții virtual, 
să comunicăm, să socializăm, să ne împărtăsim opinii, să ne încurajăm reciproc dar, mai ales, 

să formăm competențe pentru fiecare disciplină de curs, astfel încât elevul să aibă un profil pe 

care viața și societatea îl cer. 

Activitățile extracuriculare si cercurile, cluburile ii ajuta pe elevi să își dezvolte 
imaginația, să își cultive pasiunile, sp exploreze și să încerce tot ce își doresc ca să știe spre ce 

să se îndrepte în viață. Este o îmbunătățire uriașa să ai mereu cât mai multe variante din care să 

alegi și să le poți testa pe fiecare în parte. Și orele și materia școlară sunt mai ușor de 
personalizat, sunt adaptate în funcție de elevi, de cerințele lor, de piața muncii, acolo unde e 

posibil. Școală moderna se „pliază” pe elev și pe cerințele lui, pe nivelul lui, pe nevoile lui la un 

moment dat. Diferențele dintre copii sunt apreciate, înțelese, copiii sunt încurajați, individul este 
apreciat pentru ce încearcă să facă, atât cat poate la nivelul la care se afla. În trecut, acum 20 de 

ani conta să fii la fel ca toți ceilalți si să încerci să te supui unor rigori care nu iți permiteau să 

te dezvolți ca individ și nu prea erai apreciat. 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„Zestrea neamului romanesc” 

profesor învăţământ primar Frigură Cristina-Maria 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Buhuşi, Bacău 

profesor învăţământ primar Radu Elena 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuşi, Bacău 
 

PROIECTUL JUDEȚEAN „Zestrea neamului”se adresează elevilor clasele I-VIII din județ 

şi cadrelor didactice COORDONATOARE. 
SCOP: Dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea valorilor cultural-religioase şi 

perpetuarea obiceiurilor tradiţionale româneşti. 

MOTIVAŢIA ACTIVITĂŢII: 

,,…nu e datorie românească mai vrednică de a fi îndeplinită decât ca să facem părtaşi 

pe cei mai tineri de bunurile sufleteşti moştenite din vechime, căci zestre mai de preţ nu e alta, 

ca averea de cuget şi simţire închisă şi păstrată cu grijă sfântă de-a lungul anilor, în adâncurile 

sufletului creştin al moşilor şi strămoşilor noştri...” spune C.Breazul, îndemnându-ne pe toţi să 
cunoaştem, să păstrăm şi să continuăm tradiţiile poporului român, întru menirea neamului şi 

păstrarea identităţii acestuia.” 

Vă invităm să descoperiţi frumuseţea tradiţiilor populare romaneşti . 
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Domeniul ţesăturilor este alcătuit din cel mai mare număr de piese; dar şi de cunoştinţe 
cerute celui ce practică acest meşteşug.  

Grijile femeilor erau în principal hainele si ţesăturile din interior. Primele care atrag 

atenţia dintre ţesături sunt hainele. Purtate de oameni în văzul tuturor, ele atrag atentia prin 

măiestrie şi diversitate. Fiecare zonă etnografică a avut un specific, piesele de port fiind mărci 
de recunoaştere a membrilor comunităţii, mijloace de apreciere a vârstei si a stării sociale. 

 Interiorul locuinţelor ţărăneşti era cu adevărat „îmbrăcat”. Ţesăturile aşezate în interior erau 

prezentate atât în casele ţărăneşti, cât şi în cele boiereşti. Multe din tainele acestui mesteşug s-
au pierdut; multe tradiţii s-au schimbat. Toate cunoştinţele legate de ţesături sunt păstrate de 

meşteri anonimi, de fiecare ţărancă ce trebuia să ştie să toarcă şi să ţeasă înainte de a avea o 

familie. Şi ea nu se învaţă din cărţi, ci de la femeile din sat. Multe poate au pierdut semnificaţia 
ţesăturilor, dar bunicile încă mai ştiu. 

  Şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a 

fiecărui elev, stimulându-l în căutarea şi descoperirea aptitudinilor/intereselor/talentelor 

acestora, cultivându-le simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea obiectivelor propuse. 
Spiritul de echipă, colaborarea, intercunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi stimulate 

prin activităţile din cadrul proiectului care vor implica elevii pentru a le dezvolta potenţialul 

creativ. 
Prin acest concurs vă oferim posibilitatea de a valorifica munca elevilor, a 

dumneavoastră şi în acelaşi timp reprezintă un bun prilej de a face un schimb de experienţă între 

şcolile participante. 
OBIECTIVE: 

• promovarea valorilor culturale si creştine în rândul elevilor; 

• formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor cultural-religioase şi de 

civilizaţie tradiţională românească; 

• cunoaşterea si valorificarea obiceiurilor si tradiţiilor populare româneşti prin 

respectarea si transmiterea lor generaţiilor actuale si viitoare; 

• educarea simţului artistic şi estetic pentru frumos și portul popular; 

• cultivarea sentimentului de admiraţie pentru comorile creaţiei populare româneşti; 

• facilitarea schimburilor culturale, prieteniei și competiţiei constructive între elevi. 

Beneficiari: 

• Direcți-Proiectul se adresează copiilor de nivel preuniversitar (clasele I-VIII) din 
regiune 

• Indirecți -De asemenea, proiectul se adresează cadrelor didactice implicate în 

desfăşurarea proiectului, precum şi membrilor comunităţilor (părinţi, invitaţii din 

cadrul proiectului etc.). 
EVALUAREA PROIECTULUI: 

a. pe tot parcursul derulării prioectului, prin monitorizarea acţiunilor  şi 

activităţilor planificate; 
b. prin analiza ce va avea loc cu ocazia întânlirii finale; 

c. în cadrul propriei analize a activităţilor din şcoală. 

VALORIFICAREA PROIECTULUI: 

La încheierea activităţilor şi acţiunilor propuse în proiect se intenţionează să se realizeze: 
a. diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, 

oficialităţilor locale; 
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b. crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice. 

 

 
 

 

 

 
 

SĂRBĂTORI DE IARNĂ LA COMĂNEȘTI 

profesor învățământ primar Alexa Viorica 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Comănești 

 

Obiceiurile, datinile şi tradiţiile populare au venit din veac, cele mai multe transmise 

prin viu grai, din generaţie în generaţie. De aceea, frumuseţea lor trebuie cunoscută, simţită, 

preţuită şi de generatiile noastre de elevi, iar această sarcină revine într-o mare măsură, şcolii şi 
dascălilor. Sufletul copilului aşteaptă să fie modelat, iar cei implicaţi în educaţie au obligaţia de 

a transmite moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii.  

  Implicarea copiilor în derularea unor proiecte va conduce la conștientizarea faptului că 

sărbătorile și tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe.  
Încă din luna noiembrie, tobele anunţă că se formează cetele de colindători, urători, 

pluguşoarele şi cetele de urşi. Tinerii și copiii uită de oboseală, de grijile zilei de mâine şi se 

prezintă în serile repetiţiilor pentru a primi un „rol” în ceată. După aceea fiecare apelează la 
bunicuţe, surioare şi mămici pentru a le spăla, apreta şi călca panglicile, cămăşile, pentru a înşira 

mărgelele, a coase paietele, a lega canafii şi pregăti ţinuta corespunzătoare rolului din ceată şi 

pentru a pregăti ţinuta corespunzătoare rolului primit în formaţie. 
  Sunetul tobei îi adună acasă de sărbători pe toţi românii, de oriunde s-ar afla ei în Europa 

sau pe Terra.  

În Depresiunea Comăneşti, sub Nemira, în fiecare an, pe data de 31 decembrie, ursul de 

la Comăneşti prinde viaţă. Veche de secole, tradiţia jucatului pieilor de urs în cântecul vibrant 
al tobelor învigorează populaţia de pe Valea Trotuşului, dar şi spectatorii care vin din diferite 

părţi ale ţării pentru a lua parte la Festivalul naţional de obiceiuri şi tradiţii ” Ursul de la 

Comăneşti”. 
Pregătirile pentru jucatul ursului în ajunul Anului Nou încep cu două luni de zile 

înaintea sărbătorilor şi sunt supravegheate de un singur om: şeful cetei.Fiecare cartier din 

Comăneşti formează câte o ceată. Oamenii sunt mânaţi în acest ritual de dorinţa de a duce mai 

departe tradiţia. Se adună în acest joc păgân atât copii, cât şi oameni maturi. 
Deşi nu îi sunt cunoscute cu exactitate originile, jocul ursului şi-a găsit o semnificaţie 

în rândul locuitorilor de pe Valea Trotuşului.Bunicii vorbesc despre ţiganii care veneau pe 

meleagurile noastre cu puii de urs pe care îi puneau să joace pe spinarea celor care sufereau de 
dureri de şale. Aceştia erau numiţi ursari şi colindau lumea de la un capăt la altul. Deşi timpul a 

îngropat numeroase generaţii, tradiţia şi semnificaţiile jocului pieii de urs au rămas aceleaşi. 
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Ursul este însoţit de ursar, care se apără de furia fiarei cu o ghioagă”, explică . Jocul ursului are 
regulile sale stricte, peste care niciun flăcău din ceată nu trece. Pe data de 31 decembrie, când 

se joacă ursul în centrul oraşului, fiecare ştie cu exactitate ce are de făcut.Tradiţia se transformă 

în această zi într-un spectacol atât pentru locuitorii Comăneştiului, cât şi pentru curioşi. Pe scenă 

urcă mai întâi „măscăturile”, care prin pocniturile şi jocul lor vor alunga spiritele rele de peste 
an. Urmează urşii, al căror joc este condus de ursar. 

  La Comăneşti şi ursarii au o ţinută parcă ruptă dintr-o lume de altă dată. Bărbaţii sunt 

îmbrăcaţi cu iţari, cămeşă, sunt încinşi la mijloc cu un brâu ţesut pe vremea bunicilor, iar pe 
deasupra îşi poartă cu mândrie minteanul. În mână, un ursar adevărat va ţine ghioaga, o bucată 

de lemn sculptată şi împodobită de asemenea cu canafi, care îl va ajuta pe acesta să controleze 

ursul. Acelaşi port îl întâlnim şi la toboşari. 
Ajunul Anului Nou este marcat şi de dansul irozilor. Acest obicei este cunoscut de la 

bunici și are o conotaţie religioasă, fiind legat de Naşterea lui Iisus. În ceata de irozi din 

Comăneşti vei putea vedea atât fete, cât şi băieţi, îmbrăcaţi în straie populare şi ţinând în mâini 

săbii de lemn. Săbiile cu care joacă amintesc de cei 14.000 de prunci care au fost ucişi la porunca 
lui Irod, ce conducea regatul evreu.  

Vechile datini româneşti ne ajută în fiecare an să simţim şi să trăim atmosfera plină de 

căldură şi veselie a sărbătorilor de iarnă. Crăciunul este cel mai bun moment pentru a-i invața 
pe cei mici să fie mai buni si mai toleranți, sa dăruiască din suflet și să-si arate dragostea. 

Strângeți jucăriile de care picii s-au plictisit deja si mergeți împreună la un cămin de copii sau 

la un centru de plasament unde să faceti daruri celor care sunt singuri pe lume. Va fi cea mai 
bună lecție pentru copii despre ceea ce inseamnă Crăciunul. 

Chiar dacă Crăciunul a devenit comercial, trebuie să-i recunoaștem meritele. Reunește 

familia de peste tot, și pentru o zi toți oamenii uită de griji, toți avem aceeași culoare si credem 

in aceleași valori și zâmbim de fiecare dată când il vedem pe omul acela cu burta și barba albă 
care este imbrăcat în roșu chiar dacă nu il vedem zburând intr-o sanie trasă de reni. 

Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect pentru reînvierea tradițiilor de familie. 
Bibliografie: 

1. Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase , Editura Polirom, Iași, 2011; 

2. Alexa, Vasile, Monografii Dărmăneștene, vol. al XII-lea, Editura Grapho, Bacău, 2012. 

 

 

SATUL ROMÂNESC 

profesor învăţământ primar Roșu Nicoleta-Denisa 

Școala Gimnazială ,,Grigore Tabacaru” Hemeiuș,Bacău 
 

Copile, pune-ţi mânile pe genunchii mei./Eu cred că veşnicia s-a născut la sat./Aici 

orice gând e mai încet,/şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,/ca şi cum nu ţi-ar bate în piept,/ci adânc 
în pământ undeva” (Lucian Blaga, „Sufletul satului”). 

În zilele noastre, în care viteza ne conduce și în care uitam să ne mai bucurăm în stil 

authentic românesc, în satul românesc timpul are parcă unitate de măsură. Aici întâlnim încă 

liniștea și bucuria bătrânilor. Dar, cum se spune despre suflet că e veşnic, nici sufletul satului 
românesc n-a murit, ci a pornit într-un fel de transhumanţă prin generaţii, din suflet în suflet de 

om, găsindu-şi sălaş în inima şi mintea celor care îşi au rădăcinile în el, chiar dacă ei sunt 

orăşenii de astăzi.Cum se spune despre suflet că e veşnic, nici sufletul satului românesc n-a 
murit, ci a pornit într-un fel de transhumanţă prin generaţii, din suflet în suflet de om, găsindu-
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şi sălaş în inima şi mintea celor care îşi au rădăcinile în el, chiar dacă ei sunt orăşenii de 
astăzi.Fiecare comunitate rurală este legată de trecutul ei şi fiecare încearcă să transmită mai 

departe un anume sens al prezenţei sale istorice în lume. Şi în fiecare comunitate există oameni 

care au un fel de specializare informală în păstrarea tradiţiei. Practic, un sat, chiar şi un sat 

tradiţional arhaic, funcţiona ca o bibliotecă. Existau întotdeauna câţiva oameni care se pricepeau 
la agricultură şi ceilalţi veneau la ei să le ceară sfaturi, alţii cunoşteau foarte bine tradiţiile de 

nuntă, alţii se pricepeau la animale, unii erau foarte pricepuţi în domeniul meteorologiei 

populare, alţii erau pasionaţi de căutarea comorilor. Acest tip de „bibliotecă” care funcţiona în 
comunităţile arhaice s-a transmis mai departe, se păstrează şi în prezent, atât doar că diferă 

conţinutul acestor termeni. Astăzi avem în sate oameni care se pricep la cum e să mergi să lucrezi 

în Spania, alţii care se pricep la diferite elemente de tehnică etc. Tot aşa, în aceste comunităţi 
există oameni care îşi doresc ca tradiţiile să fie păstrate. Aceşti oameni fac un lucru extraordinar, 

chiar dacă nu întotdeauna au educaţie. Ei trăiesc acest sentiment al necesităţii păstrării unei 

moşteniri. Este ceea ce ne îndeamnă şi pe noi până la urmă să facem facultatea de istorie sau de 

etnologie etc. Practic, aceşti oameni sunt partenerii noştri şi-i tratăm cu cel mai mare respect şi, 
dacă ne solicită, încercăm să le transmitem din experienţa pe care o are un muzeu cu o anumită 

vechime în domeniul inventarierii şi conservării acestor bunuri culturale pe care le 

acumulează.Satul nu înseamnă doar uliţe umbrite de livezi şi case, cu ogrăzi atotcuprinzătoare 
şi nici nu înseamnă numai locuitorii satelor, oameni care se numesc ţărani; nume frumos care 

înseamnă suveran, stapân al pământului, om liber şi înăuntru şi înafară, adică om cu suflet 

minunat, cu credinţă în Dumnezeu şi care trăieşte şi munceşte, nu la comandă, ci dintr-o dragoste 
deosebită faţă de pămantul lui, de casa, de familia şi de satul lui, satul înseamnă, deci, un spaţiu 

bogat în tradiţii, în cântece şi datini, în hărnicie şi omenie, loc înzestrat plin de comori morale 

şi spirituale. Locuitorul adevarat al satului, săteanul, ţăranul, este un om cinstit, drept, cu frică 

de Dumnezeu şi cu ruşine faţă de oameni. 
Necuprinsul lumii acesteia, tainele tesute în fiece făptură, în fiece chip, în fiece act și 

trecere, tainele existenîei sale însăți, îl fac să răspundă, îl fac să lupte pentru cucerirea sensului 

și sprijinului absolut: Dumnezeu. 
Bibliografie: 

1. Mică enciclopedie de tradiții românești”, Ion Ghinoiu, Editura Agora, București, 2008; 
2. „Sărbători și obiceiuri românești”, Ion Ghinoiu, Editura Elion, București, 2002; 

3. Obiceiuri de peste an. Dicționar, prof. Ion Ghinoiu, Ed. Fundației Culturale Roâane, 1997. 

 

TRADIȚÍA – OGLINDA SUFLETULUI ROMÂNESC 

profesor învăţământ primar Creangă Liliana 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 
 

„Fără obiceiurile şi tradiţiile noastre, fără portul şi limba noastră, nu am putea să ne 

numim români.”  
Tradiție, după cum știm, este un ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de 

credințe în cadrul unui grup sau națiuni și se transmit prin viu grai sau prin exemplu, din 

generație în generație. Tot tradiție înseamnă ceva ce am învățat de la părinții noștri, care la 

rândul lor au învățat de la părinții lor, care și ei au învățat de la părinții lor și tot așa până în 
îndepărtata istorie a neamului nostru. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_Ghinoiu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_Ghinoiu&action=edit&redlink=1


ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

52 

Românii au fost dintotdeauna păstrători de tradiții și obiceiuri strămoșești. Vechile 
datini româneşti ne ajută în fiecare an să simţim şi să trăim atmosfera plină de căldură şi veselie 

a Sărbătorilor de iarnă. Acestea au venit din veac, cele mai multe transmise prin viu grai, din 

generaţie în generaţie. De aceea, frumuseţea lor trebuie cunoscută, simţită, preţuită şi de 

generațiile noastre de elevi, iar această sarcină revine într-o mare măsură, şcolii şi dascălilor. 
Sufletul copilului aşteaptă să fie modelat, iar cei implicaţi în educaţie au obligaţia de a transmite 

moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii.  

Prezenţa în colindele şi pluguşoarele noastre a numelui lui „Bădica Traian” ne aminteşte 
de timpul formării poporului român şi de strămoşii neamului nostru. 

În noiembrie şi decembrie tobele anunţă că se formează cetele de colindători, urători, 

pluguşoarele şi cetele de urşi. Tinerii uită de oboseală, de grijile zilei de mâine şi se prezintă în 
serile repetiţiilor pentru a primi un „rol” în ceată. După aceea fiecare apelează la bunicuţe, 

surioare şi mămici pentru a le spăla, apreta şi călca panglicile, cămăşile, pentru a înşira 

mărgelele, a coase paietele, a lega canafii şi pregăti ţinuta corespunzătoare rolului din ceată. 

Sunetul tobei îi adună acasă de sărbători pe toţi românii, de oriunde s-ar afla ei, în 
Europa sau pe alte continente. Vechile datini româneşti ne ajută în fiecare an să simţim şi să 

trăim atmosfera plină de căldură şi veselie a sărbătorilor de iarnă. Crăciunul este cel mai bun 

moment pentru a-i invața pe cei mici să fie mai buni si mai toleranți și să dăruiască din suflet. 
În anii copilăriei, la sărbătorile de iarnă, era nelipsită pe ulițele satelor, în Ajunul Anului 

Nou, Banda Jianului. 

Jienii umblau prin curţile gospodarilor de la sate, ca să alunge anul vechi şi să-l 
primească cum se cuvine pe cel nou. Este un obicei care se întâlneşte mai ales în satele din 

Moldova. Iancu Jianu, haiduc, îşi caută dreptatea şi fuge din faţa autorităţilor. El este prins de 

oamenii legii, dar fraţii săi de cruce, haiducii, îl răscumpără cu o pungă de bani. Iancu Jianu este 

un simbol al luptei împotriva celor care au ocupat teritoriile române.  
Ceea ce impresionează de la bun început este costumaţia interpreţilor în care predomină 

elementele de port popular şi de unifromă militară. Alături de Iancu Jianu, personajul principal, 

în spectacol, mai evoluează: Anul Nou, Anul Vechi, doi haiduci, ciobanul, ofiţerul, vânătorul, 
turcul şi iubita Jianului – Soltanina (singurul personaj feminin). Piesa „Jianul, căpitan de hoţi”, 

a fost scrisă pe la 1850 de Matei Millo şi I. Anestin, al cărei personaj principal este haiducul 

Iancu Jianu. Primele versuri prezintă personajul principal și dorința de a-și face dreptate, alături 

de haiducii lui. 
  Jianu către Căpitan: 

  Vrei să afli cine-s eu, mă? 

  Eu sunt Iancu Jianu, 
  Voinicul și năzdrăvanul, 

  Căpitanul hoților, 

  Spaima fanarioților! 
  Aceștia sunt haiducii mei 

  Care varsă în amar 

  Gloanțele în tine, păgâne!” 

  Apoi, Jianu este așezat în genunchi și este legat. 
Moldovenii povestesc că un spectator, impresionat de reprezentaţie, a dorit să pună în 

scenă, în satul lui, piesa lui Matei Millo, într-o viziune proprie. Iar această viziune locală a intrat 

în folclor. Piesa era jucată la vremea respectivă în turnee, prin localităţile din Moldova şi avea 
o bună notorietate printre spectatorii din oraşe şi târguri. Piesa îl prezintă pe Iancu Jianu, simbol 
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al luptei împotriva boierilor, fanarioților, habsburgilor și turcilor. El este fugar în piesă, 
autoritățile reușesc să îl prindă, dar haiducii săi îl răscumpără, pe-o pungă de poli, spre marea 

bucurie a tuturor. 

  ,,Jianu cântă: 

  Maică, măiculița mea 
  Nu mai pot din piept ofta! 

  Află, mamă, ca-s legat 

  Și la moarte condamnat. 
  Jianu este dezlegat, se ridică și cântă victorios, împreună cu Anul Nou și cu haiducii: 

  Hi, ha, tra, la, la, 

  C-a scăpat Jianu, da, 
  De-o cădea în vreo belea 

  Căpitan, e vina ta!” 

  Desigur, există mai multe variante ale acestui obicei. Atât textul, cât și costumațiile 

diferă de la o zonă folclorică, la alta. Dacă pe vremuri, Jienii jucau aceste roluri din casă în casă, 
astăzi îi mai vedem la Festivaluri folclorice sau spectacole cu datini și obiceiuri de Anul Nou.  

  Tradițiile și obiceiurule ne definesc ca popor și ne păstrează unici în lume. Un popor 

care-și pierde aceste comori este, de fapt, un popor care-și pierde, încet, încet, identitatea. Noi, 
ca români, avem obligația morală de a păstra vie datina străbună și de a duce mai departe 

frumusețea satului arhaic românesc.Implicarea copiilor în derularea unor proiecte va conduce la 

conștientizarea faptului că sărbătorile și  tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 
Bibliografie: 

1. Alexa Vasile, Monografii Dărmăneștene, vol. al XII-lea, Editura Grapho, Bacău, 2012; 

2. Eliade Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase , Editura Polirom, Iași, 2011. 

 

 

VALORILE EDUCAȚIEI FORMALE ȘI NONFORMALE 

profesor învăţământ primar Ciotloș Simona-Elena  

Școala Gimnazială Palanca 

 
  Fiecare ființă umană învaţă în cele mai diferite contexte: la şcoală, acasă, în grupul de 

prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi etc. Altfel spus, putem învăța 

în orice context, în orice situație, în orice moment activ. 

  În strânsă legatură cu ideea potrivit căreia învaţământul (educaţia şcolară) trebuie privită 
în perspectiva educaţiei permanente, s-au conturat conceptele de educaţie formală 

(instituţionalizată), educaţie nonformală (extraşcolară) şi educaţie informală (difuză), pentru 

denumirea curentă a tipurilor de educaţie ce se realizează astăzi. Încă din 1974, Coombs şi 
Ahmed – echivalând educaţia cu invăţarea – au identificat aceste tipuri, definindu-le astfel: 

- educaţie informală: „proces ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte 

cunoştiinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere din experienţele zilnice” 
- educaţie nonformală: „orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului 

formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţii, cât 

și copii)” 

- educaţia formală: „educaţia instituţionalizată, structurată in mod ierarhic, gradată cronologic 
și condusă de la centru (Ministerul Învăţământului), prin tradiţie, ea a constituit centrul de interes 

al politicii şcolare” 
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Educaţia formală 
  Termenul îşi are originea în cuvântul latinesc formalis cu semnificaţia de „organizat”, 

„oficial”. 

  O primă caracteristică a educaţiei formale este aceea de educaţie instituţionalizată, care 

se realizează într-o structură organizatorică clară, reprezentată de sistemul de învăţământ. 
  O altă notă definitorie a educaţiei formale o constituie faptul că ea se realizează prin 

intermediul procesului de învăţământ, cu finalităţi educaţionale explicite, formulate prin idealul 

educaţional. Procesul educaţional se caracterizează prin intensitate, concentrare a informaţiilor 
şi continuitate. El produce o schimbare a experienţelor de cunoaştere, afectiv-emoţionale şi 

acţionale ale elevilor, predarea şi învaţarea constituindu-se ca activităţi de bază ale procesului 

de învaţământ. 
  Educaţia formală se realizează în funcţie de planuri, programe şi manuale şcolare, pe 

baza de orare şi de evaluări,  acestea exprimându-se în moduri diferite: note, calificative, 

aprecieri, caracterizări”. 

  Educaţia formală este puternic expusă şi infuzată de exigenţele suprapuse ale 
comandamentelor sociale şi uneori politice. Ea este dimensionată prin politici explicite ale celor 

care se află la putere la un moment dat. Formalul răspunde unei comenzi sociale, fie de asigurare 

a transmiterii zestrei istorice şi culturale, fie în vederea formării profesionale. 
  Educaţia formală este încredinţată unor educatori formaţi ca specialişti şi ca pedagogi 

şi metodişti ai predării disciplinelor de învăţământ. 

Educaţia nonformală 
  Termenul îşi are originea în latinescul nonformalis preluat cu sensul „în afara unor 

forme special/official organizate pentru un anume gen de activitate”. Educaţia nonformală se 

realizează prin intermediul unor activitţi opţionale sau facultative. 

  Acest tip de educaţie, care serveşte unei varietăţi mari de cerinţe de învăţare la tineri şi 
adulţi are în vedere: 

- educaţia „complementară” (paralelă cu şcoala şi adresându-se elevilor), 

- educaţia „suplimentară” (pentru cei care şi-au înterupt prematur studiile), 
- educaţia de „substituţie” (pentru cei analfabeţi). 

  Influenţele educaţiei nonformale se exercită fie prin mijloace şi instituţii tradiţionale 

(familia, organizaţii de tineret, case de cultură şi tehnică, muzee, teatre, cinematografe, 

biblioteci, universităţi populare, excursi, expoziţii, formaţii cultural-artistice etc.) , fie prin 
intermediul mass-media. 

  Acţiunile incluse în perimetrul educaţiei nonformale la vârsta şcolară, prezintă unele 

trăsături specifice: 
  a) Caracterul opţional al activităţilor extraşcolare, în sensul că ele oferă elevilor 

posibilitatea să opteze pentru activităţi la alegere. 

  Activităţile optionale, pe lângă aportul lor la formarea personalităţii, contribuie şi la 
recreere, destindere şi reconfortare, la menţinerea capacităţii de efort prin asigurarea odihnei 

active. 

  Activităţile extraşcolare ale elevilor răspund funcţiilor importante ale timpului liber: 

- informare - să contribuie la îmbogăţirea orizontului de cunoaştiinţe şi informaţii din domeniile 
ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, literaturii etc.; 

- formare-dezvoltare- să stimuleze dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligenţa, 

spiritual novator,  să cultive talente, valori morale, spiritul de cooperare şi sociabilitate etc.; 
- destindere – recreere; 
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- divertisment – distracţie. 
  Cluburile pentru elevi, cercurile organiyate pe diferite specialităţi, urmăresc ocuparea 

eficientă şi placută a timpului liber, cultivarea intereselor, înclinaţiilor si aptitudinilor elevilor: 

- cunoaşterea şi însuşirea modalităţilor diverse de organizare şi petrecere a timpului liber, 

- identificarea şi cultivarea corespondenţelor optime dintre interese, aptitudini, talente şi 
posibilităţi de exersare şi dezvoltare a lor, 

- formarea unui stil de viaţă civilizat. 

  b) Sunt activităţi care corespund intereselor, aptitudinilor, înclinaţiilor 
elevilor. Cluburile pentru elevi, cercurile organizate pe diferite specialităţi au ca obiectiv primar 

ocuparea eficientă a timpului liber, cultivarea intereselor şi aptitudinilor elevilor. 

  Pentru a putea descoperi şi cultiva talente, aptitudini, cercul de elevi este costituit, 
organizat şi condus prin mijloace pedagogice adecvate scopului pentru care a fost creat. 

  c) Antrenarea nemijlocita a elevilor la acţiuni în strânsă legătură cu îndrumarea 

competentă din partea adulţilor, sunt, de regulă, sau în bună măsură, acţiuni concepute de elevi, 

care le dau prijelul să-şi îmbogăţească experienţa socială, să participe la realizarea propriei 
instruiri şi educaţii. 

  d) Conţinuturile sunt expresia căutărilor, opţiunilor şi invenţiei elevilor. 

Activităţile de cerc nu trebuie să repete manualul şi programa şcolară. 
  e) Solicitarea diferenţială şi diversă a elevilor în activităţile extraşcolare în funcţie de 

aptitudini, interese, dorinţe, sex  etc., ceea ce favorizează individualizarea proceselor 

educaţionale. 
  f) Marea majoritate a activităţilor extraşcolare nu sunt grevate de evaluări, de măsurări 

şi aprecieri care să se exprime în note sau calificative. 

  g) Educatorii joacă rolurile mai discret, asumându-şi adesea misiunea de animatori sau 

moderatori. Activităţile sunt îndrumate şi coordonate de un personal specializat, în strânsă 
legătură cu elevii, părinţii, organizaţiile culturale etc. 

  Raportul educaţiei nonformale cu educaţia formală este unul de complementaritate, atât 

sub aspectul conţinutului, cât şi al formelor şi modalităţilor de realizare. 
Bibliografie: 
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2. Creţu D., „Psihopedagogie - Elemente de formare a profesorilor”, Editura Imago, Sibiu 1999; 
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PURTĂTORI DE VALORI, MOȘTENITORI AI CULTURII DE PE VALEA 

CAȘINULUI 

profesor învăţământ primar Purice Liliana  

Școala Gimnazială ,,Emil Racoviţă” Onești 

 

În urmă cu aproape nouă ani, prezent la un simpozion în satul Cașin, domnul profesor 

universitar doctor Ion Ghinoiu afirma: „Acum, când mondializarea este prezentă în toate 

domeniile, avem nevoie de mărci identitare locale, regionale și naţionale pentru a ne identifica 

în rândul lumii”.  
În prefaţa ediţiei bilingve (franceză și engleză) a lucrării „Porţile de lemn ale satului, 

Porţile sufletului”, domnia sa a scris printre altele: 

„Cașinul este!  



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

56 

Iar prin tezaurul cultural al porților din lemn, poate deveni un obiectiv turistic important, 
cu nimic mai prejos ca perechea spirituală reprezentată de vestitul Cimitir vesel din Săpânța. De 

altfel, aceste tradiții locale, una moldavă și alta maramureșană, au la bază prelucrarea artistică a 

lemnului dur de stejar și aparțin aceleiași strălucite civilizații a lemnului. Asemănător crucilor 

de lemn din Cimitirul vesel care expun, sub formă de epitaf, redat plastic prin pictură naivă și 
mici texte versifcate, aspecte din viața celor plecați în lumea de dincolo, Porțile de lemn ale 

sufletului redau prin simboluri, cioplite, sculptate, traforate, aspecte din viața celor de aici. 

Deosebirea dintre cele două creații populare constă în faptul că poarta de lemn din Cașin este 
plasată în vatra satului și este folosită de cei prezenți, iar crucea de lemn din Săpânța se găsește 

în cimitir și îi este dedicată celor plecați. Cele două contrucții amplasate la intrările și ieșirile 

sacre, poarta de lemn din fața casei și crucea de lemn de pe mormânt, sunt înfrățite cu stăpânii 
lor, pe care îi substituie ritual: pe unii în sat, pe alții în cimitir.” 

În România sunt recunoscute câteva zone etnografice care s-au remarcat de-a lungul 

timpului prin porţi monumentale ridicate la intrarea în gospodărie; menţionăm în acest sens 

Maramureşul, Gorjul, Ţinutul Secuiesc, Mărginimea Sibiului şi Bucovina. Mai puţin cunoscute 
sunt unele subzone, sate sau grupuri de sate în care gospodarii au avut, au şi în prezent la intrarea 

în gospădărie astfel de porţi, cu însuşiri artistice deosebite. Din nefericire numărul porţilor, 

monumentale, este din ce în ce mai mic în ţară, fie că cele vechi s-au degradat şi s-au prăbuşit, 
noua generaţie de săteni nefiind interesată de întreţinerea sau înlocuirea lor cu altele noi, fie nu 

mai există meşteri care să ştie să construiască asemenea porţi. Mai este şi un alt impediment: 

lemnul de stejar, esenţa principală din care se realizează stâlpii acestor porţi se procură din ce 
în ce mai greu. Cu totul altfel stau lucrurile în satul moldovenesc Caşin, judeţul Bacău şi în 

localităţile vecine, unde numărul porţilor monumentale a crescut în ultimii cinzeci de ani, fapt 

datorat meşterului local, Nicolae Comăneci - care a executat singur 85 de porţi - şi a celor şapte 

ucenici instruiţi de el de-a lungul timpului. Ucenicii săi au devenit ei înşişi recunoscuţi meşteri 
constructori de porţi, care ulterior i-au şi făcut o anume concurenţă maestrului.  

Noutatea adusă de meşterul Nicolae Comăneci au fost stâlpii de beton decoraţi cu 

motivele tradiţionale ce se integrează mai bine construcţiilor din gospodăriile noi, ridicate şi ele 
tot din materiale moderne. Acelaşi lucru se poate spune şi despre, o modă mai nouă, cea a 

vopsirii porţilor din sat în culoarea albă sau crem. Important este faptul că acest model de porţi 

cu stâlpi din beton, care constituie generaţia a IV-a de porţi, a fost menţinut în sat cel mai mult, 

peste jumătate de secol, asigurând perpetuarea porţilor monumentale. Spunem „a fost menţinut” 
pentru că de vreo zece ani a apărut un alt procedeu de obţinere al stâlpilor de poartă, şi anume 

cel al stâpilor de beton placaţi cu dulapi din lemn de frasin pe care meşterii sculptează motivele 

tradiţionale (generaţia a V-a de porţi din Caşin).  
Multitudinea porţilor monumentale existente în Caşin şi frumuseţea lor, a făcut ca 

localitatea să primească Ordinul „Cele mai frumoase sate din România” şi să fie înscrisă ca reper 

pe „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională din România”. 
Activitatea desfășurată la clasa a II-a A, pe care o coordonez, a avut ca invitați pe artista 

Gabriela Comăneci și bunicul acesteia, meșterul Nicolae Comăneci, cel mai vestit dintre 

meșterii în lemn ai satului Cașin, care a devenit liderul necontestat al făuritorilor de porți, al 

înnobilării prin tehnica traforului și a sculpturii în lemn a atâtor și atâtor construcții țărănești din 
vatra satului natal, dar și din alte părți. 

Emoţionaţi de prezenţa meșterului Nicu Comăneci, care se apropie de venerabila vârstă 

de 90 ani, aflăm că începând cu deceniul al VI-lea al secolului XX, după ce s-a instaurat pe 
deplin regimul comunist în România, lemnul de stejar, bun pentru parchet şi mobilă de bună 
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calitate a fost restricţionat, cu greu putea fi procurat de persoane particulare, deci meşterii de 
porţi din Caşin au cam rămas fără materia primă. Însă, locuitorii înstăriţi solicitau în continuare 

porţi mari pentru gospodăriile lor, în care casele noi erau tot mai mari, mai impunătoare. S-a 

găsit soluţia care să-i mulţumească pe toţi. De criza lemnului de stejar din zonă au profitat 

cioplitorii de piatră din Grozeşti-Oituz, localitate aflată în apropiere, care au oferit meşterilor de 
porţi din Caşin stâlpi de piatră, sculptaţi, având aceleaşi motive ca cei tradiţionali din lemn. 

Astfel că, meşterul Nicu Comăneci a ridicat porţi mari cu trei stâlpi de piatră, având secţiunea 

dreptunghiulară ca cei din lemn şi dimensiuni asemănătoare. 
A venit la clasă dotat cu o parte dintre cele mai importante unelte pe care le folosește în 

arta sa. Cu deosebită plăcere și răbdare a explicat utilitatea acestora și apoi, elevii au fost 

coordonaţi de dumnealui în executarea pe lemn, pornind de la copia unui model floral, la 
traforarea acestuia. Rămân de nepreţuit licăririle din ochii elevilor și bucuria sinceră la atingerea 

talajului, avizi de a cunoaște din tainele acestui meșteșug atât de rar! 

Însoţit de nepoata dumnealui, artista Gabriela Comăneci, cea care a înfiinţat Ansamblul 

folcloric ,,Mândre trotușene!”, meșterul Nicolae dovedește că anii nu au trecut peste el, ci el 
scrie istorie în cartea de aur a satului Cașin. Frumoasa artistă prezintă și descrie elevilor două 

costume populare autentice și originale zonei.  

Suntem mândri că avem printre noi oameni cu valori inestimabile, adevăraţi păstrători 
de tradiţii și moștenitori ce duc mai departe cultura de pe Valea Cașinului. Menţionez că meşterii 

de porţi din Caşin au realizat porţi monumentale şi pentru unele instituţii din judeţ, cea mai 

vizibilă fiind poarta de la intrarea în curtea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  
 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL ,,PE-UN PICIOR DE PLAI...” 

profesor învăţământ primar Bulai Norina-Daniela 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 

 

„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai...” ne-am născut şi trăim şi datoria noastră este de 
a păstra şi a arăta atât semenilor noştri din acest spaţiu, cât şi altora, frumuseţea datinilor şi 

obiceiurilor noastre. 

  Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inimaginabile şi incontestabile ale 

poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le 
uităm.Alături de literatură,care constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie, arta 

populară are şi ea o contribuţie de seamă. În primul rând, copiii încep să înţeleagă specificul 

poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi care sunt oglindite în 
obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor. 

  Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum 

deapănă firul unui basm sau a unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului 
român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, din 

doinele cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri. 

Exprimată în cele mai diverse forme, creaţia populară românească este caracterizată de 

autenticitate şi ingeniozitate, o trăsătură aparte fiind puternica ei unitate, care nu exclude însă o 
mare varietate de manifestări în arhitectura populară: port, ţesut, olărit, prelucrarea lemnului, a 

metalului şi nu în ultimul rând pictura icoanelor pe sticlă. 

Costumul popular românesc reflectă suprapus influenţe date de tradiţiile locale, aşezare 
geografică, posibilităţi economice zonale, starea socială sau ocazia cu care este purtat. 
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Toate acestea ,precum şi faptul că se observă o îndepărtare a tinerilor de la tradiţiile 
populare ne face să insistăm pe cunoaşterea de la cea mai fragedă vârstă a tradiţiilor populare, 

pe educarea copiilor în spiritul respectului şi păstrării acestora. 

Obiective cadru: 

Cunoaşterea unor datini şi obiceiuri specifice locului; 
Familiarizarea copiilor cu elementele ce compun costumul popular moldovenesc; 

Învăţarea unor paşi de dans moldovenesc; 

Dezvoltarea interesului şi admiraţiei pentru obiectele de artă populară; 
Cultivarea dragostei faţă de tradiţii , obiceiuri populare prin determinarea emoţiilor estetice; 

Cunoaşterea unor proverbe, zicători, strigături, doine, cântece, legende, dansuri moldovenești; 

Exersarea calităţilor artistice prin interpretarea de cântece, dansuri, strigături, poveşti cu tâlc ; 
Dezvoltarea calităţilor de încredere şi stimă de sine. 

Calendarul activităților: 

Nr. 

Crt. 

Activităţi propuse 

1 Pregătirea bazei materiale şi teoretice pentru începerea şi derularea proiectului „ Noi 

suntem români” 

2 Observare „Costumul popular” îmbrăcăminte de sărbătoare 

3 Amenajarea unui „Colţ popular” 
Cu obiecte populare de uz casnic - activitate practică 

4 Activitate artistică ,,Trandafir de la Moldova” - cunoașterea de datini şi obiceiuri 

5 Confecţionarea unor instrumente populare folosite la obiceiurile şi datinile 

sărbătorilor de iarnă (clopoţei ,bici,buhai, măşti) 

6 Serbare ,,Datini şi obiceiuri specifice locului”:  sorcova, colindul,steaua, dansul cu 

măşti 

7 Învăţarea unor dansuri populare „Hora moldovenească”, ,,Sârba” 

8 Activitate muzicală „Cântece din folclorul copiilor,” - Audiţie de cântece populare 
româneşti 

9 Dramatizare ,,La cireșe” - Ion Creangă 

10 Concurs „Ghicitori, proverbe, zicători” 

11 Povestirea „Legenda mărţisorului” 

12 Vizită la muzeu. Întâlnire cu meşteri populari ai locului. Observarea interiorului unei 
case ţărăneşti din Moldova 

13 Activitate artistico-plastică „Încondeiem ouă pentru Paşte” 

14 Activitate practică „ Obiecte de artizanat”- confecţionare 

15 Realizarea unei expoziţii cu lucrări realizate de copii (batiste brodate, vase decorate, 
desene pe teme populare etc) 

16 Serbare „Cântec, joc şi voie bună” 

  Utilizând în munca mea metoda proiectelor de la vârste timpurii, am facilitat abordarea 

integrată a conținuturilor și îndeplinirea obiectivelor propuse. Copiii au avut ocazia să cunoască 
elemente de istorie, geografie și religie care definesc portretul spiritual al poporului român. Prin 

planificarea tematică pe categorii de activitate, prin activități pe arii de stimulare și activități 

extracurriculare au aflat numele localității, al județului, numele țării și al capitalei. Au aflat 
simbolurile țării și au învâțat respectul față de acestea. Prin desfășurarea acestor activități au 

cunoscut portul popular local și al altor regiuni,s-au familiarizat cu meșteșugurile tradiționale. 
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De la vârste mici copiii au posibilitatea să-și exprime prin dans, cântec, joc de rol, artă plastică 
sentimentul de apartenență la spațiul cultural românesc. 

  Pentru a-i antrena pe părinți ca parteneri, conferindu-le respect de sine și încredere în 

acțiunile lor am derulat Proiectul educațional,,Pe-un picior de plai...”. Am urmărit prin acest 

proiect să fac cunoscută copiilor frumusețea portului popular românesc, obiceiurile românești și 
să le sădesc în suflet sentimentul de mândrie că sunt români. Dacă în familie puțini părinți le 

vorbesc despre aceste valori, i-am antrenat în munca mea de a transmite copiilor informații 

despre folclorul neamului nostru. 
Bibliografie: 

1.Ilie Dumitru-Șerbănești, Pagini de monografie, Slatina, Editura Casa Ciurea, 2010; 

2.Stoica Georgeta, Ilie Rada - Zona Etnografică, București,Editura Sport Turism,1990; 

3.Stoica Georgeta, Ilie Rada - Tradiții și obiceiuri, București, Editura Mega, 2007. 

 

 

TRADIȚII UITATE: DESCÂNTECELE ȘI STRIGĂTURILE = VORBE BUNE, DIN 

POPOR 

profesor învăţământ primar Pavăl Monalisa-Delia 

Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești 
 

  I. Strigăturile - conform dicționarului explicativ, strigătura este o exclamație 

onomatopeică; specie a liricii populare, de obicei în versuri, cu caracter epigramatic, cu aluzii 

satitice sau glumețe, ori cu conținut sentimental, care se strigă la țară, în timpul executării unor 
jocuri populare, chiuituri. 

Strigături auzite de la bătrâna Maria Tălpău (70 de ani), din satul Pîrvulești, comuna 

Mănăstirea Cașin: 
Frunză verde siminoc 

Trageți hora la mijloc! 

Luați mândruța de mână 
Și-o jucați un an și-o lună. 

 

Cine joacă mijlocul 

Mândra cu ibovnicul. 
Foaie verde trei scaieți 

Jucați sârba, măi băieți! 

Care vreți, care puteți! 
Care nu, mai rămâneți! 

 

Săraci picioarele mele 
Cum nu pot juca cu ele 

De ce joc, de ce învăț 

Parcă-s făcute din băț! 

 
Frunzuleană mărăcine 

Drag mi-e a trăi pe lume 

Frică mi-e c-oi muri mâine 
Și m-oi pierde, vai de mine! 
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Tot iubitul are-un dar 

Că-i și dulce și amar 

Iubește, mândră, iubește! 

Iubește și bun și rău 
Că nu știi care-i al tău! 

  II. Descântecele - cum au fost și cum sunt percepute? 

Femeile simple din popor au moștenit un tezaur extraordinar cu leacuri, cu fierturi 
miraculoase din plante, dar niciunul nu funcționează atât de bine, ca atunci când sunt însoțite cu 

descântece vechi, moștenite din străbuni. Cuvintele sunt magice, iar puterea lor asupra psihicului 

și, mai ales, asupra sufletului, a fost adesea demonstrată de ștința de azi. Dar bunicile de la țară 
știu din vechime cât de puternice sunt descântecele. Nimeni nu le poate convinge că sunt vorbe 

fără sens. Pentru ele, formulele magice prin care alungă boala și cheamă spiritele binefăcătoare 

au rămas la fel de importante ca și rugăciunile. Multe dintre ele se adresează Maicii Domnului, 

sfinților tămăduitori. Poate că la niciun alt popor credința în cele sfinte nu se împletește atât de 
bine cu practicile populare vindecătoare. 

Pentru bunicile noastre, descântecele sunt leacuri și vorbe bune, de care se agață 

speranța când nepoții lor sunt bolnavi, când necazurile se țin lanț de casă și când le pier animalele 
din bătătură. Gesturile pe care le fac atunci descântă sunt gesturi domoale și blânde. Ele mângâie 

fruntea celui suferind, suflă ușor ca să răcorească obrajii aprinși de febră sau aprind o lumânare, 

pe care o țin aproape. 
Descântec de mușcătură de șarpe, cules de la bătrâna Maria Bîrgău, din comuna Mănăstirea 

Cașin: 

Sulemendriță pestriță 

Tu muști de chele 
Chelea se ține de pieliță 

Pielița se ține de carne 

Carnea se ține pe ciolane 
Ciolanul se ține de măduvă. 

Ciolanu de os, 

Șarpele îi veninos. 

Am o fată barosancă, 
Șade pe chiatră 

Când răcnește, 

Șarpele plesnește. 
Ia șarpe veninul 

Că te bat cu alunul! 
Bibliografie: 

1. Un caiet din anul școlar 1968- 1969, care aparținea lui Folea Liviu, adus de eleva Chenciu 

Sabina-Gabriela (clasa I B, Școala Gimnazială George Călinescu Onești); 

2. https://www.dictionarroman.ro/?c=strig%C4%83turile; 

3. https://www.libertateapentrufemei.ro/credinte/descantecele-vechi-au-puteri-magice-cautate-de-

stiinta-201024. 

 

 

 

https://www.dictionarroman.ro/?c=strig%C4%83turile
https://www.libertateapentrufemei.ro/credinte/descantecele-vechi-au-puteri-magice-cautate-de-stiinta-201024
https://www.libertateapentrufemei.ro/credinte/descantecele-vechi-au-puteri-magice-cautate-de-stiinta-201024
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TRADIȚIA - OGLINDA STRĂMOȘILOR NOȘTRI 

profesor învăţământ primar Tufă Nadia 

Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești 

 

Proiect realizat de elevi- clasa/grupul țintă: clasa I  
Disciplina vizată: Arte vizuale și abilități practice 

Tema proiectului: Tradiția- oglinda strămoșilor noștri 

Scopul: contribuție la formarea unui comportament responsabil, cu referire la valorificarea 
valorilor culturale românești 

Forma de realizare: activitate integrată 

Perioada desfășurării proiectului: 5 săptămâni 
Domenii integrate/Competențe generale și competențe specifice: 

Arte vizuale și abilități practice 

2.3. Realizarea de obiecte/construcții folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile 

2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort propriu 
Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral 

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare 
2.2. Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple 

Matematică și explorarea mediului 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în 
concentrul 0 - 100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

Dezvoltare personală 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

ETAPA I (săptămâna I): Mai întâi ne informăm! 
Introducere: Știrea zilei (prezentată de un elev): În cadrul Asociației învățătorilor va fi organizat 

un eveniment de prezentarea e unei tradiții. Sunt invitați să participe elevii clasei I B, coordonați 

de învățătoarea lor. 
Prezentarea structurii proiectului, a temei, a produsului final, a fișei de evaluare (jurnal de 

reflecție) 

Resurse: microfon, un cadru folosit ca ecran, link-uri 

(https://dexonline.ro/definitie/tradi%C8%9Bie,https://www.youtube.com/watch?v=B337qyWb
ELE). Se completează o fișă pentru vizionare, care include exprimarea, prin cuvinte/desen a 

unor următoarelor aspecte: Ce am văzut nou?, Ce știam?, Ce vreau să mai știu? 

ETAPA a II-a (săptămânile 2 și 3): Expoziție organizăm, costume populare purtăm! 

Realizarea unei expoziții cu obiecte populare aduse de elevi și prezentarea acestora. Activitatea 

poate lua forma unui interviu sau a unei explozii stelare. Se discută modalitatea de prezentare, 

de asociere a acestora. Fiecare copil vine îmbrăcat în costum popular și își prezintă modelul, 
sursa și momentele în care îl folosește. 

Resurse: obiecte populare (prosoape, vase de diferite mărimi, instrumente muzicale, unelte, 

covoare țesute, caiete cu versuri ale unor cântece populare, trăistuțe), costume populare. 

ETAPA a III-a (săptămâna 4): Confecționăm, dansăm, tradiția promovăm! 

Realizarea unei măști populare, cu etapele: prezentarea modelului, enumerarea materialelor de 

lucru, numărarea materialelor de lucru necesare la nivelul unei grupe- rezolvarea unor situații 

practice aplicând adunarea, confecționarea cu ajutorului unui invitat (artist popular- Albu Diana) 
ETAPA a IV-a (săptămâna 5): Reflectăm cum tradiția să o respectăm!- evaluarea activității. 

https://dexonline.ro/definitie/tradi%C8%9Bie
https://www.youtube.com/watch?v=B337qyWbELE
https://www.youtube.com/watch?v=B337qyWbELE
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Jurnal de reflecție 

 

 

 

 
 

 

 
Lista de verificare pentru monitorizarea proiectului 

   

Nu sunt mulţumit. 
E mai bine, dar trebuie să 

mai lucrez. 
E aşa cum trebuie. 

   

Am formulat un titlu pentru 

proiect, respectând tema dată. 
   

Data    

Am respectat etapele de realizare 

şi tehnica necesară 
   

Data    

Am căutat informaţiile necesare 

realizării. 
   

Data    

Am introdus cel puţin o întrebare 
generatoare de discuţii. 

   

Data    

Am lucrat în colaborare cu colegii 
de grup 

   

Data    

Am căutat materialele necesare 

realizării produsului final. 
   

Data    

Trei aspecte pe 

care îmi propun să 

le aplic 

Trei aspecte care mi-

au plăcut/mi s-au 

părut interesante 

................... 
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Am contribuit la realizarea 
produsului final. 

   

Data    

Am participat la prezentarea 

produsului grupei. 
   

Data    

 

 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI 

profesor Doroftei Elena 

Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni 

 

Obiceiurile tradiționale românești au ca și modalități de exprimare: muzica, coregrafia, 

gestica sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, să organizeze 

viațaoamenilor. Marchează momentele importante ale trecerii lor prin lume, și le modelează 

comportamentul. 
  Cele două mari categorii de obiceiuri și tradiții sunt: 

- cele care marchează diferite evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului. 

Sunt sărbători religioase, cele legale, de munca agricolă, de factori de mediu. Acestea 
vizau viața colectivă a satului, având un caracter public și ciclic. Un loc special între 

obiceiurile religioase îl au cele specifice Crăciunului și Paștelui. 

- a doua mare categorie se referă la obiceiurile care atestă diferite momente importante 
din viața omului. Desfășurarea lor era legată de momente bine determinate, care nu se 

repetă de-a lungul vieții. 

Obiceiurile de peste an erau, în general, în directă legătură cu trecerea timpului, a 

calendarului, dar și a muncilor în colectivitățile agricole sau de păstori. Îndeplinirea lor potrivit 
acestei datini, era în interesul întregii colectivități, toată lumea aducându-și aportul. 

La obiceiurile legate de momentele importante ale vieții omului, interesul îndeplinirii 

obiceiului cade, înainte de toate, asupra individului și a familiei lui. 
Anumite obiceiuri vizează momentele cele mai importante din viața unui om: nașterea, 

căsătoria și moartea. 

Folcloriștii numesc astăzi obiceiurile tradiționale în legătură cu nașterea, inițierea, 

căsătoria și moartea, obiceiuri sau rituri de trecere. În general, nunta, prin desfășurarea ei 
amplă și caracterul sărbătoresc și de mare veselie, atrăgea cea mai mare și cea mai 

activă participare a colectivității. 

Când copilul trecea printr-o boală grea sau printr-o primejdie, exista obiceiul ca, 
copilului să i se schimbe numele în Ursu sau Lupu. Se evita astfel ca pe viitor copilul să mai fie 

„recunoscut” de respectiva primejdie. Acest obicei implica și ideea „morții și a reînvierii” 

copilului. 
În cadrul ceremonialului de trecere, acolo unde obiceiurile și-au mai păstrat formele 

tradiționale, tânărul trebuia să treacă o serie de probe de putere și de bărbăție.  

Căsătoria trebuia consfințită printr-o serie de acte, rituale și ceremoniale, menite să o 

ferească de forțele răufăcătoare și să-i aducă fecunditate, prosperitate și viață fericită. 

http://www.travelguideromania.com/ro/dragobetele-ziua-indragostitilor-la-romani/
https://www.travelguideromania.com/ro/traditii-si-obiceiuri-de-craciun-romania/
https://www.travelguideromania.com/ro/obiceiuri-si-traditii-de-paste/
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Întreaga desfășurare a obiceiurilor în legătură cu căsătoria, cuprindea trei etape principale: 
logodna, nunta și obiceiurile de după nuntă. 

Dacă privim mai atent obiceiurile de căsătorie, vedem că, prin plecarea celor tineri din 

rândul categoriilor de tineret cărora le aparțineau, prin plecarea din familiile lor și, mai cu seamă, 

prin plecarea miresei de la casa părintească, în echilibrul social se producea o breșă.  
Breșa se rezolva prin intrarea tinerilor în categoria maturilor, prin integrarea miresei în 

familia mirelui. Se rezolva prin crearea unei noi celule sociale, a unei noi familii și prin stabilirea 

de noi legături,de încuscrire. 
Chemarea la nuntă se făcea sâmbătă de către unul sau mai mulți flăcăi, rude sau prieteni 

ai mirelui, îmbrăcați în haine de sărbătoare. 

Unul dintre momentele cele mai importante în ceremonialul propriu-zis al nunții 
era sosirea alaiului mirelui la casa miresei. Erau întâmpinați de obicei cu diferite „ostilități” sau 

probe pe care mirele trebuia să le treacă astfel încât să ajungă la mireasă. 

La plecare spre casa mirelui acestuia i se punea de asemenea diferite piedici astfel încât 

să dovedească ca este apt să poată îngriji viitoarea familie. 
Primirea miresei în noua familie era un act solemn, însoțit de o serie de rituri. 

La sosirea în curtea mirelui, tinerii se spălau pe mâini și, înainte de a intra în casă, 

întindeau o horă.  
În folclorul românesc obiceiurile în legătură cu moartea au păstrat, mai mult decât 

celelalte obiceiuri, credințe și practici străvechi, anterioare creștinismului. 

În obiceiurile legate de moarte, întâlnim cele trei etape principale, proprii oricărui ceremonial 
de trecere: despărțirea de categoria celor vii, pregătirea trecerii în lumea cealaltă, integrarea în 

lumea morților și restabilirea echilibrului social rupt prin plecarea celui mort.  

Ansamblul de obiceiurișăi tradiții menite să restabilească echilibrul social rupt prin 

moarte, depășea cu mult cele trei zile ale ceremonialului de înmormântare propriu-zis. Ele se 
făceau, și se mai fac încă, timp de patruzeci de zile sau de șase săptămâni. Abia după trecerea 

acestui răstimp, familia reintră în viața normală. 

Transformarea societății ruraleîntr-o societate de consum asemănătoare celei urbane și 
schimbările demografice fac ca obiceiurile să se piardă sau să nu se mai practice. Multe din 

obiceiurile tradiționale românești le mai putem întâlni doar în spectacole sau festivități. 

Populația rurală actuală trece printr-o emancipare care se află la marginea prăpastiei ce 

semnifică pierderea identității și patrimoniului tradițional românesc. 
Bibliografie: 

1. ILIE, Emanuela, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a 

revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom 2008; 

2. NICOLA, Ioan,Pedagogie, ediţia a II-a,Bucureşti:EDP R.A, 1994; 

3. PAMFIL, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a 

V-a,Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45. 2008. 
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TRADIŢIILE POPULARE ROMÂNEŞTI - PUNȚI PESTE VEACURI 

profesor învăţământ primar Nica Diana-Ana 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Motto: „...datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se 
poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi 

simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului românesc, 

al moşilor şi strămoşilor noştri.” Alexandru Vlahuț 
Poporul român, așezat de veacuri pe aceste meleaguri, a moștenit o bogată zestre 

spirituală. Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și incontestabile ale 

poporului român. Cântecul, dansul, portul, obiceiurile, datinile și tradițiile populare românești 
se bucură de o largă apreciere internațională, pentru originalitatea, diversitatea, rigurozitatea și 

sinceritatea cu care transmit sentimente profund umane.   

 Obiceiurile şi tradiţiile populare sunt un domeniu important al culturii populare 

româneşti. Ele au rolul de a regla şi consolida relaţiile dintr-o comunitate, fiind respectate cu 
stricteţe de toţi membrii societăţii. Rolul nostru al dascălilor, este de a-i face pe copii să înveţe, 

să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească  

meleagurile  natale,portul românesc, dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete multă bucurie 
 Dicționarul definește tradiția ca fiind „ansamblul de concepții, de obiceiuri, de date și 

de credințe care se statornicesc istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se 

transmit (prin viu grai) din generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura 
lui specifică.” 

 Tradiția este de fapt, o legătură între trecut și prezent și exprimă moștenirea de obiceiuri 

și norme de comportament, specifice unui popor, este cartea de vizită a unei nații, conștiința de 

sine, memoria lui socială. 
 Copiii încep să înţeleagă specificul poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile 

de ieri şi de azi, care sunt oglindite în creaţiile meşteşugarilor, la târguri populare, sau la diferite 

evenimete cum ar fi sărbătoarea Sfântului Nicolae, urmată de cea a Crăciunului, a Anului Nou, 
a Bobotezei, a Sfintelor Paști și a altor obiceiuri locale, ce se fac cunoscute copiilor prin 

intermediul familiei, a reprezentanților bisericii sau a comunității locale. 

 La vârsta acesta  tradițiile sunt mai greu de înțeles, de aceea, noi, învățătorii, le putem 

face cunoscute prin vizitarea unor muzee etnografice, vizionarea unor spectacole de folclor, 
lecturarea unor opere din literatura populară, prezentarea de obiecte de artă populară și nu în 

ultimul rând prin interpretarea unor roluri. Putem să transmitem din generație în generație, 

portul, graiul, obiceiurile și datinile, așa cum le-am moștenit de la străbuni. 
O altă ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor  populare și a obiceiurilor românești 

o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții ce creează copiilor o stare de 

bună dispoziție, favorabilă atât dezvoltării psiho-fizice cât și estetice. Aici fac cunoștință cu 
costumul popular – ia și fota, brâiele, opincile, cămașa și ițarii ce sunt pregătite pentru 

spectacolul mult așteptat. Un loc aparte îl are și atmosfera de sărbătoare din sala de festivități 

prin ornarea și decorarea clasei. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și energizează 
gândirea, memoria, atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. 

Când copilul este pus în contact direct cu tradiţiile i se formează deprinderea de a fi 

responsabil şi util, responsabilitate păstrată de-a lungul vieţii. Copiii sunt puşi în situaţii practice 
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în care sunt determinaţi intrinsec să experimenteze deprinderi şi capacităţi noi şi să le 
consolideze pe cele deja existente. 

La ce sunt bune tradițiile, şi de ce este nevoie o cunoaștere a lor? Mai mult în viitor, în 

special al generațiilor următoare, obiceiurile sau tradițiile vor fi o cale de înțelegere a trecutului, 

fiind mărturii ale felului de viață, a valorilor şi credințelor înaintașilor. Pentru omul contemporan 
înțelegerea tradiției oferă noi căi, uneori nebănuite, de a se descoperi şi a se înțelege pe sine. 

Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român ,o dovadă grăitoare a 

străvechii unităţi culturale a poporului român. Imensul tezaur folcloric constituie o componentă 
valoroasă a acestei moşteniri. Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor 

activităţi din școală realizăm un important act cultural şi educativ. Prin varietatea folclorului, 

copiii pot să cunoască ,să înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul glorios al poporului nostru, 
ocupaţia, obiceiurile, sentimentele, năzuinţele generaţiilor care au trait pe aceste meleaguri. 
Bibliografie: 
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TRADIȚIILE POPULARE ȘI VALORIFICAREA LOR ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

profesor pentru învățământul primar Știrbăț Adina 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 
 

,,Neamul este o comunitate de sânge, tradiţii, spaţiu şi destin... Individul este încadrat 

în familie şi neam prin sânge, tradiţie şi destin. Aceste legături nu le poate rupe nimeni decât 

rupând legile fireşti.” Iuliu Moldovan 

 Ce sunt tradițiile? Sunt cea mai de preţ bogăție a unui popor, indiferent de specificul 

culturii sale. Ele reprezintă amprenta popoarelor de pretutindeni, datoria fiecăruia fiind aceea de 

a nu lăsa timpul și modernismul să influențeze originalitatea acestora. Acest lucru se poate 
realiza prin activităţile desfăşurate în familie, la şcoală, prin activităţile şcolare şi extraşcolare. 

În calitate de cadre didactice, avem datoria morală să urmărim ca elevii să îndrăgească limba pe 

care o vorbesc, obiceiurile şi tradiţiile ţării în care s-au născut, să le păstrze și transmită mai 
departe, ele reprezentând nestemate prețioase transmise din moși strămoși până în zilele noastre. 

De asemeni, copiilor li se poate insufla dragostea față de tradițiile strămoșești prin implicarea 

lor în cât mai multe activități ce au drept scop valorificarea și promovarea tradițiilor populare 

tradiționale, de genul simpozioanelor și concursurilor culturale tradiționale.  
 Societatea românească actuală este puternic modernizată, predomină  informatizatarea, 

computerizarea, globalizarea, uniformizarea lumii contemporane, aspecte ce ne sufocă treptat. 

De aceea, reînvierea și păstrarea obiceiurilor și tradițiilor populare moștenite de la străbunii 
noștri sunt o adevărată gură de oxigen, prin intermediul lor ne reconectăm la natură, la originile 

noastre populare, tradiționale și bineînțeles la Dumnezeu.  

 Obiceiurile tradiționale românești au ca și modalități de exprimare: muzica, coregrafia, 
gestica sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, să organizeze viața 

oamenilor. Marchează momentele importante ale trecerii lor prin lume, și le modelează 

comportamentul. 

 Neamul moldovenesc este bogat în tradiţiile pe care le posedă. Cu ajutorul lor devenim 
deosebiţi şi unici.Unul dintre cele mai importante obiceiuri este cel de a întâlni oaspeţii cu pâine 

coaptă în sobă, sare şi un pahar de vin. În acest mod ne arătăm tot respectul şi căldura cu care 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Iuliu+Moldovan
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vă primim în casele noastre. Avem o varietate de tradiţii la capitolul sărbători de iarnă. Pe 6 
decembrie sărbătorim Sfântul Nicolae, această sărbătoare deschizând uşile celor de iarnă. 

Specific acestei zi, este faptul că o asteaptă cel mai mult copiii, deoarece în noaptea de Sf. 

Nicolae, cei care au fost cuminţi pe tot parcursul anului, şi care îşi curăţă mereu încălţămintea, 

găsesc în ea dulciuri sau multe alte daruri. De Crăciun, maturii, dar în special copiii umblă cu 
colindatul de la casă la casă, astfel vestind naşterea Domnului. De Revelion însă, copiii umblă 

cu uratul, dorindu-le stăpânilor caselor un an nou fericit, prosper şi cu cât mai multe realizări 

frumoase. Recompensele pentru urările copiilor pot fi de asemenea dulciuri. 
De Paşti tradiţiile sunt mai numeroase. În ajun de Paşti gospodinele încondeiază ouăle, 

culoarea tradiţională fiind roşie, mai apoi coc cozonacul, după care în noaptea învierii 

Domnului, membrii familiei merg la sfinţirea acestor bucate specifice. Iar în dimineaţa după 
sfinţire, fiecare se spală pe obraji cu un ou roşu şi altul alb, ceea ce simbolizează puterea şi 

puritatea, acest ,,ritual” fiind urmat de o masă la care toată familia sărbătoreşte împreună. 

Sărbătorile și obiceiurile moldovenești poartă însemne valorice moștenite din moși-

strămoși prin care consolidează naţiunea şi contribuie la identificarea noastră. Marcate o singură 
zi sau cîteva, cu dată fixă sau mobilă, dedicate divinităților calendaristice, dar și oamenilor, 

animalelor, păsărilor, plantelor, fenomenelor terestre și cosmice, sărbătorile și obiceiurile sunt 

cunoscute și respectate până astăzi. 
,,Legile nescrise regăsite în viața poporului nostru construiesc acea armonie omnatură 

care, din vremuri imemoriale, a trezit interesul oamenilor. Mai mult, acestea nu numai că 

ocazionează legătura, dar o și impun pe lungi intervale de timp. Obiceiurile se dovedesc a fi 
elemente cu un puternic caracter ordonator, stabilind cu exactitate locul unui fapt într-un anume 

context, mai ales că viața tradițională se dovedește a fi un sistem complex care înglobează semne 

a căror tâlcuire presupune cunoașterea unei anumite structuri. Indiferent de acțiunile sau de 

stările prin care trece, omul a căutat dintotdeauna o permanentă armonie cu sine însuși, cu cei 
din jur, cu universul, demers în care s-a ajutat de propria înțelepciune cum a putut mai bine.” 

În scopul cunoaşterii, păstrării şi perpetuării tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti 

am implicat elevii în numeroase activităţi, cum ar fi: descoperirea tradiţiilor şi obiceiurilor 
locale, organizarea unor şezători,  procurarea de la localnici a unor materiale şi produse necesare 

dotării sălii de clasă pentru crearea șezătorilor; prezentarea de programe artistice la serbările 

şcolare, dezbateri, discuţii şi întâlniri cu bunici, străbunici, care au luptat în al doilea război 

mondial, vizite la muzee, conştientizarea şi sensibilizarea copiilor privind valoarea obiectelor, 
costumelor şi a obiceiurilor  populare, interpretarea unor colinde populare şi urături spec ifice 

zonei, pictarea de icoane pe sticlă, pe lemn, pe bucăţi de piatră de râu, confecţionarea, 

asamblarea unor mărţişoare, pictarea şi finisarea altora, valorificarea lor de către elevi (lucrul în 
echipă), realizarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor. Scopul acestor activităţi a fost acela de 

dezvolta atitudini valorice faţă de cultură, de a forma elevilor o cultură moral–spirituală, de a 

conserva şi promova folclorului autohton. 
  Nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale tradiţii 

și obiceiuri. Călătorul veșnic va fi surprins să descopere în România un loc plin de legende, 

mituri și tradiţii păstrate de-a lungul secolelor. 
Bibliografie: 
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Egal, Bacău, 2008;. 

 

 

DE LA LUME ADUNATE ȘI-NAPOI LA LUME DATE 

profesor învăţământ primar Lupu Anca 
Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moinești 

 

  Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei reprezintă o bogăţie nepreţuită 
de comori pentru toţi aceia care îşi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile laice, 

continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări, şi terminând cu 

cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce 
vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, aşa cum spunea Anton 

Pann: „De la lume adunate/Şi iarăşi la lume date.” 

  Obiceiurile şi datinile străbune româneşti, rod al unui îndelungat efort de cunoaştere, 

reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale cărui valori şi sensuri nu se sting niciodată. 
Asemenea lui Vasile Alecsandri care spunea: „Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de 

rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai 

născut”, şi noi trebuie să ne mândrim că suntem români, să ne bucurăm de comorile pe care ni 
le-au lasat strămoşii noştri şi să le transmitem mai departe urmaşilor noştri. 

  Obiceiurile calendaristice şi cele legate de viaţa de familie sunt o componentă perenă a 

culturii noastre tradiţionale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de 

marele Praznic al Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional al 
obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise, cântece de stea, 

pluguşorul, sorcova, jocuri cu măşi (Ursul, Capra), şi o seamă de datini, practici, superstiţii, 

ziceri şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul 
sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva specifice zonei Moldovei, în 

care locuim. 

  Pe 20 decembrie, de Ignat, porcul se taie. Se zice că porcul care nu a fost tăiat în această 
zi nu se mai îngraşă, căci şi-a văzut cuţitul. Sângele scurs din porc după ce a fost înjunghiat, se 

pune la uscat, apoi se macină şi se afumă cu el, peste an, copiii ca să le treacă de guturai, de 

spaimă şi de alte boli. 

  În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii, cete de copii merg din casă 
în casă cu colindul: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-dimineaţa la Moş Ajun. 

Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul staulului 

unde Maica Domnului l-a născut pe Iisus Hristos. Colindul a dobândit o destinaţie precisă ca 
formă de magie benefică, el marcând rodnicia câmpului, sporul animalelor domestice, creşterea 

copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, pacea şi tihna bătrânilor, influenţarea, în sens 

pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii.  
  Colindatul deschide de obicei ciclul celor douăsprezece zile ale sărbătorilor de Anul 

Nou. La colindat participă tot satul tradiţional, deşi efectiv colindă doar copiii şi flăcăii, 

constituiţi în cete, ceata fiind alcătuită după o orânduială bine stabilită având o ierarhie proprie, 

un conducător şi un loc de întâlnire. Ea este structura care stăpâneşte, în timpul sărbătorilor 
Anului Nou, viaţa  satuluiColindatul se continuă şi după Crăciun, până la Anul Nou.  
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  Jocurile cu măşti este un obicei răspândit  pe întreg teritoriul României, dar în regiunea 
Moldovei a căpătat o rezonanţă aparte. La originea sa se află mentalitatea arhaică, precreştină, 

de sorginte geto-dacă, care presupune existenţa unor cumpene în viaţa oamenilor ori în curgerea 

timpului, determinată de lupta dintre bine şi rău din univers. Pentru a te proteja de spiritele 

malefice, singura soluţie ar reprezenta-o folosirea măştilor. Cum punctul culminant al acestui 
maniheism dogmatic îl reprezintă trecerea de la un an la altul, dacii foloseau măştile numai pe 

durata a douăsprezece zile sacre, atunci când se credea că o lume moare şi o altă se naşte. 

Creştinismul a asociat acest interval cu perioada dintre Crăciun şi Bobotează, conservând riturile 
de protecţie. De secole întregi „Capra”, „Ursul”, ori „Căluţii” se bucură de o mare popularitate 

în rândurile românilor de pretutindeni. Există, însă, alături de aceste personaje principale, 

adevărate alaiuri formate din „ţigani”, „moşi”, „babe”, „uncheş”, „urci”, „jidani” şi alţii, creaţi 
în funcţie de imaginaţie şi posibilităţi. La cumpăna dintre ani, vatra satului se redimensionează 

proiectându-se în sacralitate. În această noapte moldovenii nu au voie să doarmă pentru că se 

celebrează sărbătoarea „tuturor nebuniilor”, când se instaurează „legea armoniei universale”. 

  Dimitrie Cantemir afirma în „Descrierea Moldovei” că „Ţurca este o joacă iscodită încă 
din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor”. 

Cu capra,ţurca sau brezaia umblă tinerii începând de la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului.  

  Umblatul cu Ursul, spre deosebire de Capra, e întâlnită doar în Moldova, de Anul Nou. 
S-a avansat chiar ipoteza că la originea ei s-ar afla un cult traco-getic. Acest cult era răspândit 

în comunităţile geto-dace, numele zeului suprem, Zalmolxis, fiind legat de blana acestui animal. 

Legendele româneşti investesc ursul cu virtuţi de protector, terapeutice şi meteorologice. Sensul 
acestui joc cu măşti simbolizează moartea şi reînvierea naturii.  

  Ursul este întruchipat de un flăcău purtând pe cap şi umeri blana animalului împodobită 

în dreptul urechilor cu ciucuri roşii. Alteori, masca este mai simplă: capul ursului se 

confecţionează dintr-un schelet de lemn, acoperit cu o bucată de blană, iar trupul dintr-o pânză 
solidă, astfel ornată încâ să sugereze perii maronii caracteristici. Masca este condusă de un 

„Ursar”, însoţită de muzicanţi şi urmată, adesea, de un întreg alai de personaje (printre care se 

poate afla un copil in rolul „puiului de urs”). Aţâţată de ursar „Joacă bine, măi Martine,/Că-ţi 
dau pâine cu măsline”, în răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului, ţinându-şi echilibrul cu 

ajutorul unui ciomag, masca mormăie şi imită paşii legănaţi şi sacadaţi ai ursului, izbind puternic 

pământul cu tălpile. Jocul său trebuie să fi avut, la origine, rolul de a purifica şi fertiliza solul în 

noul an. Reprezentaţia se încheie cu obişnuitele urări adresate asistenţei.  
  Desigur că nici calul, animal de povară foarte răspândit în zona Moldovei şi a Bucovinei, 

nu putea să lipsească dintre jocurile rituale. În acest context este subliniată prestanţa călăreţului, 

simbol al tinereţii veşnice. Un grup de tineri, înveşmântaţi în „Căluţi” dansează cu frenezie şi 
graţie, exprimând legatura sacră dintre om şi animal care i-a stat aproape şi l-a slujit cu sârguinţă 

din cele mai vechi timpuri. Flăcăii în roluri de „Căluţi” sunt îmbrăcaţi, de obicei, în costume 

populare specifice zonei. Capul măștilor, decorat cu un harnaşament din curele de piele sau din 
brâie ţesute, este sculptat în lemn şi acoperit cu pânză roşie. El se fixează între două bucăţi de 

lemn , peste care se pun covoare .  

  Celelalte personaje care însoţesc Capra, Ursul, ori Căluţii se numesc „Urâţii” sau 

„Frumoşii”. Ele merg înaintea alaiului , având rolul de a atrage atenţia şi a înviora atmosfera de 
sărbătoare (fac tot felul de şotii şi ghiduşii). Măştile pe care le poartă sugerează cele mai stranii 

momente ale vieţii omeneşti - „Moşi”, „Babe”, „Negustori”, „Turci”, „Ţigani”etc. Toate tarele 

umane sunt imortalizate caricatural.  
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  În ajunul Anului Nou cete de flăcăi şi de bărbaţi curând însuraţi pleacă cu Plugul - 
străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă. Trecut printr-un rit de fertilitate a ajuns 

o urare obişnuită de recolte bogate în anul care abia începe. Urarea de pluguşor este de fapt un 

adevărat poem care deschide cu har, recurgând la elemente fabuloase, toate muncile agricole. 

Obiceiul contribuie la veselia generală a sărbătorilor de Anul Nou, colorând desfăşurarea acestei 
sărbători cu acele elemente care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului nostru 

– agricultura. 

  În seara de Anul Nou, după lăsarea întunericului , pornesc să colinde adulţii , formând  
aşa-numitele cete ale Plugului mare. Ceata Plugului mare este însoţită adesea de muzicanţi care 

merg pe lângă plugul tras de boi sau cai. Fascinante sunt , alături de mersul legănat al cortegiului 

, portul popular bogat ornamentat de mare sărbătoare. Se poartă cămăşi brodate, iţari albi, brâie 
roşii şi chimire, cizme, pieptare, sumane sau cojoace. Căciulile negre sau brumării de astrahan 

au „zgărduţe de mărgele şi stelbe de iederă cu busuioc”, însemne ale rangului deţinut pe durata 

ceremonialului. Bătrânii povestesc că fetele care fură aceste fire de busuioc vor avea noroc tot 

anul. Elementul care separă Pluguşorul de Plugul Flăcăilor este însuşi plugul. Pus pe roţi şi 
împodobit cu brazi decorati cu panglici colorate, ciucuri, covrigi, mere având în vârf un ştergar 

brodat, acesta confera ritualului un statut special. Odata intraţi în curtile gospodarilor vătaful 

incepe să recite Pluguşorul, acompaniat de sunetele buhaiului şi ale fluierului. La final, flăcaii 
trag brazda cu plugul în mijlocul curţii, în semn de belşug. Acest obicei îşi are rădăcinile în 

străvechea credinţă dacică a perpetuării vieţii, a noului început. 

  De Sf. Vasile, copii merg cu Sorcova şi Semănatul pe la rude şi vecini , pentru a le ura 
sănătate si belşug în noul an.  

  Aparţinând obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu Sorcova e mai cu seamă bucuria 

copiilor. Aceştia poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ 

în jurul căruia s-au împltiti flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă provine de la cuvântul 
bulgar „surov” (verde, fraged ), aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un 

arbore. Înclinată de mai multe ori în direcţia unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva 

rolul unei baghete magice înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. 
Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mişcării sorcovei. 

Obiceiul se practică de către băieţi, iar gazdelor li se adresează urări de bun augur, invocându-

se sănătatea, belşugul si prosperitatea. 

  După ce şi-au terminat prestaţia, sorcovitorii sunt înlocuiţi de semănători, băieţi şi fetiţe 
cu trăistuţe cu grâu, porumb, fasole etc. Atunci încep să arunce boabele prin casă pentru a aduce 

belşug.  

  Toate aceste obiceiuri şi tradiţii de iarnă specifice zonei Moldovei sunt un prilej de 
bucurie şi mândrie, de distracţie pentru copii dar şi pentru oamenii mai în vârstă. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI 

profesor învăţământ primar Ursu Rodica 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

  ,,Tradiția adevărată e singura merinde sufletească”,spunea Liviu Rebreanu. Cu 
siguranță că nu se cade să renunțăm la ea, mai ales când este atât de consistentă. Majoritatea 

tradițiilor și obiceiurilor românești relaționează cu sărbători religioase.Varietatea tradițiilor și 

obiceiurilor se datorează și trecutului zbuciumat pe care l-am avut, alături de cei care au venit 
în țara noastră și s-au îndrăgostit atât de mult de ea încât s-au stabilit aici, și-au întemeiat familii, 

au adus cu ei datini și obiceiuri de aici au rezultat un mozaic de tradiții. 

  Structurate pe ritual, ceremonial și spectacular, obiceiurile și tradițiile românești sunt 
relații etno-istorice deschise perpetuu nevoilor sociale, culturale și psihice ale individului sau 

grupului uman respectiv.În procesul practicării obiceiurilor, adeseori s-au schimbat sensurile, în 

timp ce semnificațiile lor esențiale, arhetipale, ceremoniale și rituale au rămas, în principiu, 

neschimbate. 
  Toate sărbătorile românești sunt însoțite de obiceiuri și ritualuri care ne umplu sufletul 

de bucurie. Românii își sărbătoresc patronul spiritual, pe Sfântul Andrei, la 30 noiembrie. 

Întâmplarea a făcut ca Ziua Națională, 1 decembrie, momentul unirii provinciilor românești, să 
se celebreze a doua zi. Iată cum, cele două componente, spiritualul și istoria, se alătură pentru a 

fi comemorate în momentul în care postul Crăciunului este în toi, natura și individul pregătindu-

se deopotrivă pentru Nașterea Mântuitorului.Iarna este sobră, plină de privațiuni și primejdioasă 
dar sărbătorile acestui anotimp, cele mai spectaculoase din tradiția românilor, prefigurează parcă 

clipele în care totul va reveni la viață.Noaptea din ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, 

poate antecreștine, care să asigure protecție oamenilor, animalelor și gospodăriilor. Țăranii 

români le-au pus sub oblăduirea acestui sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de 
autoritatea și puterea sa.  

  Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de așteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Câți 

dintre noi nu au așteptat cu înfrigurare dimineața de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moșu' a 
lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moș Nicolae, s-a 

împământenit mai mult la oraș.Este posibil să fie un împrumut din țările catolice, unde Moș 

Crăciun este cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiți. 

  Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 
măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea 

Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de 

Iarnă, momentul în care natura dă speranțe că va renaște. 
  Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase 

mesaje și simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se 

câteodată cu celebrarea marelui eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. 
Există de asemenea cântece de stea (sau colinde creștine), care au ca subiect Nașterea Domnului. 

În Ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din țară, începe colindatul. Copiii cu steaua 

vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci 

și colaci.În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la 
fiecare casă iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, să continue colindatul. Postul 

Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: preparatele din porc, 

sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/30_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ajunul_Cr%C4%83ciunului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99
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  Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în case.Pomul de Crăciun, 
așa cum îl cunoaștem noi astăzi, decorat cu globuri în care se reflectă lumina scânteietoare a 

lumânărilor sau a instalației electrice, nu a fost dintotdeauna împodobit astfel.Deși în Europa 

originea sa precreștină nu mai e contestată de nimeni, părerile rămân totuși înpărțite: unii văd în 

el o reprezentare a ,,arborelui lumii’’, alții îl consideră o referire directă la ,,arborele 
Paradisului’’, împodobit cu mere de un roșu aprins, care amintesc de păcatele comise de primii 

oameni, înainte de alungarea lor din rai. Până în sec. al XV-lea, crenguțele verzi cu care erau 

împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca și darurile care le făceau oamenii unii altora, erau 
considerate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme în locul acestora va fi folosit un arbore 

întreg.Conform documentelor, în 1605 la Strasbourg a fost înălțat primul pom de Crăciun, într-

o piață publică. Nu avea încă lumânări și era împodobit cu mere roșii. În 1611, la Breslau, 
ducesa Dorothea Sybille von Schlesien împodobește primul brad așa cum îl cunoaștem noi 

astăzi.După 1878, decorațiunile (globurile) de Crăciun din sticlă argintată de Turingia au tot mai 

mult succes, așa că această tradiție pur germană va cuceri întreaga lume, fiind adoptată 

pretutindeni, fie că este vorba despre țări din Asia, Africa, America de Nord și de 
Sud sau Australia. La noi obiceiul a pătruns odată cu influența germană, când primii studenți 

români au început să meargă la studii la universitățile din Berlin sau Viena, și la curtea regală a 

dinastiei Hohenzollern, sosită în Țările Române în 1866 unde prinții și prințesele au început să 
împodobească bradul, obiceiul fiind imediat imitat de protipendada bucureșteană.Cântecul 

german de Crăciun ,,O Tannenbaum” devine în limba română ,,O brad frumos”, iar obiceiul 

împodobirii bradului pătrunde în toate casele românilor. 
  Sărbătorirea Anului Nou a fost permisă și în timpul regimului comunist, pentru că 

aceasta nu avea o conotație religioasă. Se crede că nici o persoană nu ar trebui să petreacă această 

noapte de una singură, atât timp cât este noaptea în care noul an, reprezentat de copil, se naște, 

iar vechiul an, reprezentat de bătrânul obosit, e înlocuit.Pe 31 decembrie, sătenii merg cu plugul 
din casă în casă pentru a ura lumea de Anul Nou, dorindu-le un „prosper nou an” (La mulți ani!). 

  Pe 1 ianuarie, copiii aruncă semințe de grâu peste pragul vecinilor, urându-le 

prosperitate și „semănare bună”.Pentru cel mai important moment, trecerea în noul an, 
pregătirile se reiau. În săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou, în toate satele cetele de flăcăi se 

prepară pentru „urat”, sistem complex de datini și obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului care se 

pregătește să se nască sunt așteptați să apară:„Ursul„, „Capra”, „Bunghierii”, „Căiuții”, 

„Malanca”, „Jienii”, „Mascații” etc. 
  Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica animalelor, 

aceste manifestări reprezintă o modalitate originală de exprimare a arhaicelor 

asociații rituale dintre animale și cultul cvasiuniversal al soarelui. Există și un cuvânt generic 
pentru aceste obiceiuri: „mascații”. Recuzita, măștile, costumele sunt pregătite din vreme. Mai 

ales măștile sunt cele care vorbesc cel mai mult despre imaginația și umorul săteanului român. 

Anume meșteri s-au specializat în confecționarea lor, ele devenind cu timpul adevărate podoabe 
de artă populară.Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de 

simbolistica zilei de 31 decembrie, care in gândirea populară reprezintă data morții dar și 

a renașterii ordinii cosmice. Structura ceremonială a obiceiului este în același timp plină de forță 

și vitalitate. Muzica și dansul, remarcabile prin virtuozitate și dinamism, măștile pline de 
expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic.În diferite zone ale țării, costumația și interpretarea 

pot fi diferite, dar obiceiul este în esență același.  

  Dacă acest fel de manifestare ne duce cu gândul la practici arhaice magice de alungare a 
maleficului, „Plugușorul”, alt obicei, este strâns legat de mitul fertilității. Vorbe frumoase, de 
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prosperitate și belșug sunt adresate de cetele care vin cu „Plugușorul”, fiecărei gospodării. Ca 
o incantație magică, textul urării se transmite din tată în fiu și nu există român să nu-l cunoască. 

A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile și făcăturile, ei vor verifica cât lichid a lăsat 

sarea topită în fiecare foaie. Așa vor ști, pentru că în mod misterios cantitățile sunt diferite, dacă 

vor avea secetă sau ploaie și în ce lună anume. 
  Prima săptămână din ianuarie este marcată de doua alte importante sărbători 

creștinești: Botezul Domnului sau Boboteaza pe 6 ianuarie, și Sfântul Ion pe 7 ianuarie. Toți 

românii se duc la biserică de Bobotează, pentru a lua apă sfințită, atât de necesară pentru 
tămăduire și purificare. În satele și orașele asezate pe maluri de ape, tinerii se întrec să scoată la 

mal crucea aruncată de preot în apa înghețată.Cel ce va reuși, va avea parte numai de bine. În 

aceste zile, atât de reci ale iernii, adunați pe lângă focuri, neavând altă treabă decât de a hrăni 
animalele, țăranii români își trag sufletul alături de cei dragi, petrecând cu toți Ionii și Ioanele și 

pregătindu-se pentru truda care va veni curând, odată cu topirea zăpezii și sosirea primăverii. 
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FRUNZE RUGINII - PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

profesor Pruteanu Nona 

Școala Gimnazială ,,Tristan Tzara” Moinești 
 

ACTIVITĂȚI ÎN MINIGRUP: 

1. Educație pentru societate: Toamna — anotimpul hărniciei 

Obiective vizate: 
— să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului în care trăieşte; 

— să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu 

normele de comportare în societatepe care le cunosc. 
2. Educație muzicală: 

— Cântecul Toamna (repetare); 

— Jocul musical La cules de vie (învățare). 

Obiective vizate: 
— să conștientizeze conținutul cântecelor prin interpretarea lor expresivă; 

— să perceapă diferențele de ritm; 

— să intoneze corect, expresiv și omogen, în colectiv și în grupuri mici, 
cântecele, respectând poziția corectă, tonul, dicția și respirația în cânt.  

3. Activități pe arii de stimulare/sectoare/zone 

Comportamente urmărite  

Bibliotecă: 

— să reprezinte graphic frunza pe o rețea de linii, respectând poziţia la masa de 

scris, direcția de trasare a liniilor și folosind culorile pe care le au frunzele toamna. 
Artă: 

— să picteze un covor de Frunze ruginii; 

— să clasifice frunzele după nuanța pe care o au; 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Boboteaz%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Foc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suflet


ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

74 

— să realizeze imagini folosind Frunze de diferite forme și mărimi. 

Știință: 

— să cerceteze, să analizeze, să descrie și să compare frunzele și să le clasifice după 

formă sau mărime; 

— să pună frunze la presat  pentru  a alcătui  un ierbar  și  pentru  a decora sala de clasă; 

— să resolve diverse fișe de lucru; 

— să afle răspunsul la întrebarea: „De ce se usucă frunzele și cad în anotimpul toamna? ” 

FINALITATEAZILEI: împodobirea sălii de clasăcu lucrările realizate de școlari și 
cu frunzele ruginii 

SCENARIUL ZILEI 

 Pentrucăesteozifrumoasădetoamnă,amplecatcucopiiiîntr-omică plimbare prin 
parc,pentru avedea împreună schimbările petrecute în natură. Îndrumul nostru, am fost 

însoțiți de bunicii unui băiețel care au o grădină lângă parc. Bineînțeles că, la plecare, am 

stabilit sau, mai bine zis, ne-am reamintit câteva reguli de comportare și de circulație pe 

care trebuie sălerespectăm pe stradă. 
 Odată ajunși în parc, am observat culorile copacilor, iar covorul de frunze ruginii care 

ne foșnea sub picioare ne-a îmbiat să facem o plimbare mai îndelungată decâtne propusesem. 

 Copiii au adunat de pe jos frunze de diferitemărimi, forme și culori, p e  care să le 
folosim în activitățile noastre. 

 De asemenea, am avut posibilitatea să observăm bogăția de culori și de nuanțe, 

frumusețea zilei și munca pe care o desfășurau oamenii în parc. 

 La întoarcere, am trecut și pe la grădina bunicilor care ne însoțiseră. Aveau pomi 
fructiferi și câțiva butuci de vie care i-au încântat pe copii. Aceștia s-au odihnit și au primit 

fiecare fructe, pecare le-au consumat după ce le-au spălat înainte de a servi gustarea pe care 

o aveau cu ei. 
 Am hotărât împreună cu copiii să le dăm o mână de ajutor bunicilor, așa că am 

strâns vrejii și frunzele uscate, pe care le-am așezat apoi peste brazdele de pătrunjel, 

pentru a leproteja. De asemenea, copiii au ajutat la așezarea cocenilor în jurul fiecărui 
pom, pentru ca peste iarnă aceştia să nu fie roși de iepurii de câmp. 

 În timpul lucrului, am repetat cântecul Toamna, pe care îl învățaseră la școală, iar 

bunicii au fost încântați să-1 asculte. 

 Copiii au avut ocazia să afle care sunt muncile ce se desfășoară toamna în parcuri 
sau grădini, dar au avut și plăcerea de a ajuta la realizarea lor. 

 Înainte de plecare, am învățat cu toții (învățătoare, bunici, copii) un joc muzical:  

La cules de vie. Jocul a fost explicat, demonstrate și apoi repetat. Copiii încântați, iar 
bunicii, foarte bucuroși de vizită. 

 Ne-am întors apoi la școală cu frunzele pe care le-am adunat, și copiii au avut 

posibilitatea să lucreze la aria de stimulare preferată. 
La Bibliotecă, au redat graphic frunza printr-o combinație de linii (drepte și oblice). 

 Copiii de la Artă au pictat un covor de frunze ruginii, au clasificat frunzele după nuanțe 

şi au realizat diferite obiecte sau imagini folosind frunze de diferite mărimi și forme. 

 La Știință, au clasificat frunzele, le-au pus la presat pentru a le putea folosi apoi pentru 
decorarea sălii de clasă și pentru realizarea unor lucruri. Tot la acest sector au rezolvat fișe de 

lucru invidual unde sarcina specificată era să găsească umbra fiecărei frunze. De asemenea, au 

aflat, din atlasul botanic, cu ajutorul imaginilor de ce se usucă și de ce cad toamna. 
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 Cu o parte din frunzele adunate și cu lucrările realizate am împodobit sala de clasă, 
pentru a ne bucura de ziua minunată pe care am petrecut-o, am repetat jocul muzical La cules 

de vie. 

 

 
ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ REGGIO EMILIA – POSIBILITĂȚI DE 

ABORDARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

profesor pentru învățământprimar Vîlcu Oana-Adina 
Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești 

 

Reggio Emilia este o abordare educațională care își are originile în orașul Reggio Emilia 
din Italia, fiind implementată de învățătorul și psihologul Loris Malaguzzi. Viziunea 

constructivistă asupra dezvoltării și învățării l-a condus pe Malaguzzi la convingerea că fiecare 

persoană își construiește propriile cunoștințe prin propriile experiențe de viață, așadar și copiilor li 

se întâmplă același lucru.  
Filosofia educațională Reggio se bazează pe teoria că în primii ani de viață oamenii se 

formează ca indivizi. În această abordare copilul este văzut ca un constructor activ. El are un rol 

central și puternic, iar educatorul reggio nu privește copilul ca pe un pahar gol care trebuie umplut 
de adulți, ci ca pe un om cu un potențial incredibil capabil și competent. În filosofia Reggio i se 

recunoaște individualitatea fiecărui copil, modul propriu de a descoperi lumea și de a se exprima. 

Unul dintre cele mai mari beneficii ale abordării Reggio Emilia este faptul că învățarea 

este centrată în jurul intereselor copilului, este naturală, pornită din curiozitate. Un alt 

beneficiu este că învățarea este practică, bazată pe proiecte, cu aplicabilitate imediată în 

cotidian. 

În plus, copilul are libertatea majoră de a explora mediul înconjurător, de a se exprima și 
a se regăsi, ceea ce îl ajută în viața de adult să fie creativ, flexibil, să gândească „out of the 

box”. 

Curricula Reggio Emilia este una emergentă, ea se formează în mod natural din interesele 
copilului și ale educatorului făcând procesul de învățare plăcut și natural. Mai mult decât atât, 

educatorul nu este autoritatea supremă care învață copilul ce să gândească, ci un observator al 

copilului, un partener de învățare pentru acesta și un creator de relații în cadrul clasei astfel încât 

copiii să învețe unii de la alții.. 
„Ceea ce învață copiii nu este un rezultat automat din ceea ce este predat, ci se datorează 

în mare parte faptelor proprii ale copiilor, ca o consecință a activităților lor și a resurselor 

noastre” – Loris Malaguzzi, O sută de limbaje ale copiilor 
(https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/nov2015/emergent-curriculum, 2015). 

Principiile și valorile care stau la baza abordării Reggio Emilia gravitează în jurul unor 

cuvinte cheie precum: imaginea copilului, implicarea familiei, rolul profesorului, mediul 
educațional/ un al treilea profesor, documentarea, curriculum emergent  și cele 100 de limbaje ale 

copilului. 

  Copilul este recunoscut în primul rând ca protagonist: fiecare copil este înzestrat cu 

potențial, curiozitate și interes în construirea propriei învățări, negociind cu tot ce se găsește în 
mediul din jurul său. În al doilea rând, copilul este perceput ca fiind colaborator și de aceea, 

educația trebuie să se centreze pe fiecare copil în relație cu alți copii, cu familia, cu părinții și cu a 

sa comunitate. Nu în ultimul rând copilul este un comunicator. 
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  În calitatea lui de protagonist al propriei învățări, copilului îi este apreciat aportul de idei, 
ascultat și valorificat. Copiii sunt încurajați să învețe unii de la alții, toți copiii sunt la fel de 

importanți, iar copiii cu dizabilități sunt bineveniți. Ei sunt menționați ca având „drepturi speciale” 

mai degrabă decât „nevoi speciale”. 

Părinții sunt parte integrantă a procesului educațional. Abordarea Reggio Emilia consideră 
că părintele este primul profesor al copilului și că implicarea sa în procesul educațional este 

importantă și aduce beneficii. Părinții sunt considerați „parteneri” și sunt luați în considerare în 

viața cotidiană a școlii și în multe activități. 
Cadrul didactic este partener real al copilului. În acest context educațional, profesorul iese 

din tiparul de transmițător de cunoștințe și devine constructor și mediator al cunoașterii. Partener 

și ghid, profesorul facilitează explorarea diferitelor teme, prin proiecte pe termen scurt și lung, și 
facilitează experiențele de descoperire și de rezolvare de probleme cu final deschis. În vederea 

proiectării activităților de învățare, profesorii îi ascultă și îi observă îndeaproape pe copii, pun 

întrebări, descoperă ideile copiilor și furnizează experiențe de învățare care să-i provoace pe 

aceștia. 
Educatorul se va concentra pe proces și nu pe rezultate. Educatorul este acolo pentru 

a stârni și a menține entuziasmul copiilor de a fi stăpâni pe propria învățare. Discreția acestuia nu 

se traduce însă prin nepăsare sau absență. Dimpotrivă, educatorul este conectat la nevoile copilului 
și îi răspunde cu blândețe, empatie și îi oferă siguranța și ghidajul de care acesta are nevoie pentru 

a învăța. Educatorul este creator de relații pozitive în rândul clasei pentru că elevii învață cel mai 

bine prin interacțiunea cu alți copii. 
Al treilea profesor al copilului, în opinia lui Magaluzzi, este spațiul. Mediul înconjurător 

este foarte important în dezvoltarea copiilor și de aceea se pune accent pe tot ce oferă natura: 

materiale din natură, joaca în aer liber, împământenirea respectului față de mediu. 

Spațiile Reggio Emilia sunt deschise, flexibile, iau forma și dinamica învățării din clasă. Sunt 
încăperi mari, luminate natural, deschise, au multe oglinzi, materiale naturale, fotografii ale 

copiilor, lucrările copiilor la vedere, nu doar rezultatul lor, ci proiectele în desfășurare.Copiii au 

diverse oportunități de interacțiune în grupuri mari și mici, ideea de comunitate este încurajată prin 
accesul rapid la alte încăperi. Copiii sunt încurajați să aducă obiecte de acasă în clasă pentru a crea 

un spațiu de familiaritate și apartenență, pentru a defini o comunitate solidă și de încredere. 

Multe dintre caracteristicile acestei alternative educaționale sunt recomandate și în 

sistemul educațional românesc. Multe se pliază extraordinar de bine și eficient. Studiile arată acest 
lucru. Dar ce facem cu această curriculă extrem de încărcată, teoreticizată, cu spațiile închise în 

care ești încorsetat să îți desfășori activitatea sau cu multitudinea de hârtii, dosare, acorduri, 

semnături necesare pentru a putea desfășura o activitate ,,out door”? Atunci când elevul iese din 
spațiul clasei, aplică teoriile în practică, ia contact direct cu natura, mediul, învățarea devine mult 

mai ușoară și plăcută, cu o durată mult mai mare în timp. 

Deși abordarea Reggio împărtășește câteva trăsături și valori ale metodelor Waldorf, 
Montessori și ale educației democratice, nu este același lucru, deoarece Reggio nu are o filozofie 

sau sistem de credințe stabilite. Acest sistem este considerat ca fiind mereu în schimbare, mai 

degrabă decât static sau formal, exact așa cum este societatea noastră actuală. 
Bibliografie: 

1. Tîrcă, M., & Tîrcă, A. (2021). Arta tranzientă - repere generale, curs; 

2. Abordarea Reggio Emilia și beneficiile ei. (2019, Februarie 21). 

https://www.edupedu.ro/abordarea-reggio-emilia-si-beneficiile-ei/. 

 

https://www.edupedu.ro/abordarea-reggio-emilia-si-beneficiile-ei/
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AMELIORAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR PRIN DIFERENȚIEREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

profesor învățământ primar Manolache Cristina 

Școala Gimnazială ,,Ciprian Porumbescu” Comănești, Bacău 
 

  Indiferent din ce sens privim curriculum național-larg sau restrâns- și independent de 

caracterul său- obligatoriu sau facultativ 
- ideea în sine leagă idealul educațional de finalitățile educației. Curriculum învățământului 

preuniversitar se aplică în acord cu nevoile ce reclamă dezvoltarea personală a elevului. 

  Adaptarea curriculară la nivel individual exprimă două tipuri semnificative de relevanță 
curriculară: 

- cea aptitudinală – formele și nivelurile de manifestare a capacitații unui anumit 

individ; 

- cea psihologică – nevoile cognitive, afective și etice ale individului. 
  Ce este organizarea diferențiată sau personalizată a conținuturilor curriculare? 

  Acest tip de organizare vizeaza în esență adaptarea procesului de instruire la 

posibilitățile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul și la stilul de învățare al 
elevului. Politica educațională de diferențiere curriculară exprimă trecerea de la „o școală pentru 

toți” la o „școală pentru fiecare”. Această strategie de organizare curriculară se înscrie în 

reforma curriculară din România, fiind recomandată ca o direcție a integrării și compatibilizării 
proceselor educaționale în spatiul euroatlantic. 

  Cum se face? 

  Adaptarea curricularăîn raport cu caracteristicile și potențialul individual se poate referi 

la diferite și variate niveluri, de la cel submediu și cu întârzieri la supramediu și la copii 
supradotați. Din perspectiva profesorului diferențierea experienței de învățare a unui elev poate 

avea în vedere: 

- conținuturile, 
- metodele de predare–învățare (instruire), 

- mediul psihosocial al clasei. 

  Orice învăţare este eficientă dacă pleacă de la cunoaşterea copilului, individualizarea 

fiind imposibilă fără o cunoaştere a „zestrei” cu care vin copiii la şcoală. A cunoaşte un elev 
înseamnă a descifra notele dominante ale personalităţii sale, a înţelege şi a identifica motivele 

care îl determină să acţioneze într-un mod sau altul şi a-i prevedea evoluţia viitoare. 

  Cunoaşterea asigură caracterul diferenţiat al instruirii şi educării personalităţii elevilor, 
proiectând modelele cele mai potrivite în raport cu particularităţile dezvoltării fizice şi psihice 

individuale. Cunoaşterea psihologică nu este numai o premisă a succesului în instruire şi 

educare, ci, în acelaşi timp, este un rezultat al activităţii pedagogice. Putem să educăm bine un 
copil dacă îl cunoaştem şi îl cunoaştem mai bine educându-l. 

  Principiul accesibilității și individualizării este un principiu ce reunește două elemente 

congruente: realizarea unui proces de învățământ accesibil și în același timp, adaptat 

particularităților individuale ale elevului. Profesorul trebuie să se asigure că selecția 
conținuturilor este una în acord cu situația de învățare existentă. 

  Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă din motive precum: nu au urmat toate 

etapele în educaţie(neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct în clasa I, abandon 
şcolar sau absenteism crescut), probleme emoţionale, sociale sau de comportament,  tulburări 
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senzoriale de auz sau de văz, dificultăţi perceptiv-motrice(orientare în spaţiu şi timp), dizabilităţi 
mintale, dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi comunicare, au limba maternă diferită de limba 

în care se desfăşoară procesul de învăţământ, procesul de predare-învăţare-evaluare neadecvat 

nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale dintre elevi (sarcini prea grele sau prea uşoare, 

metode neparticipative, timp insuficient dozat, material didactic inadecvat sau insuficient). 
  Adecvarea conţinuturilor particularitaţilor de vârstă ale elevilor este o chestiune 

sensibilă, care presupune o atenţie deosebită din partea factorilor de decizie, a cercetătorilor, a 

autorilor de programe şi manuale şcolare şi, nu în ultimul rând, a educatorilor. Realităţile şcolare 
sunt încă departe de a realiza această exigenţă. Numai astfel cel educat îşi va dezvolta gustul 

efortului propriu şi bucuria de a învăţa (George Văideanu). În condiţiile unor programe şcolare 

supraîncărcate din punct de vedere informaţional, neadecvate particularităţilor de vârstă şi 
individuale ale elevilor, în mică măsură şcolile vor stimula motivaţia învăţării. 

  Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă, în vederea ameliorării 

randamentului școlar pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată, se poate realiza prin: 

- adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, 
planurilor şi programele şcolare la potenţialul de învăţare al elevului, selectarea obiectivelor şi 

derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară suplimentară etc.; 

- adaptarea proceselor didactice, având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 
metodelor de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ-participative, jocul 

didactic), materialului didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin 

suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 
- adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

- adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce 

se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 
Bibliografie: 

1. Albulescu Ion ,,Sinteze de pedagogia învățământului primar” 2019, Editura DPH, București; 

2. Păun Emil, Potolea Dan (coord.), 2002, ,,Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative”, 

Editura  Polirom, Iaşi; 
3. Negreț-Dobridor,I (2008) ,,Teoria generală a curriculumului educațional”. Iași:Editura Polirom. 

 

 

„EU ȘI TU EDUCĂM ÎMPREUNĂ” - PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

profesor învățământ primar Anca Rotaru  

Școala Gimnazială Plopana 

 
INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROIECT: 

Școala Gimnazială Plopana, prin profesorul clasei 

CJRAE Bacău, prin mediatorul școlar 
Consiliul Local Plopana, prin asistenta medicală comunitară 

RESPONSABILI CU DERULAREA PROIECTULUI: 

Profesor pentru învățământul primar, Anca Rotaru 

Mediator școlar 
DENUMIREA PROIECTULUI: „Eu și tu educăm împreună” 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE ACTIVITATE: Prevenirea şi intervenţia primară în inadaptarea 

familiei copilului la mediul școlar 
TIPUL PROIECTULUI: local 
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TERMEN  DE DERULARE: semestrul al II-lea an școalr 2020 - 2021 
FINALITĂȚILE PROIECTULUI DE PARTENERIAT 

SCOP: Facilitarea adaptării copiilor la cerințele școlii prin dobândirea de către părinți a unor 

abilități de relaționare cu copiii. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
O1 - realizarea unei comunicări optime între părinți și profesorul clasei;  

O2 - creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și 

extrașcolare; 
O3 - informare  părinților cu privire la posibilitățile și nevoile psiho-fizice ale copiilor; 

O4 - asimilarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală în cadrul unor activități 

comune elevi – părinți – profesor. 
GRUPUL ŢINTĂ 

BENEFICIARI: 

• Direcți - părinții, comunitatea socială; 

• Indirecți - elevii comunitatea școlară. 

ECHIPA PROIECTULUI DE PARTENERIAT 

a. Organizatori: profesor pentru învățământul primar, Anca Rotaru 
b. Parteneri: 

CJRAE Bacău, mediator școlar cu atribuții: de a participa la activități, de a informa familiile cu 

privire la graficul activităților, de a monitoriza efectele activităților în cadrul familiilor 
Consiliul Local Plopana, asistenta medicală comunitară cu atribuția de a organiza activitățile 

care au teme medicale/sanitare, de a consilia familiile în particular. 

RESURSE: 
a. Resurse umane: 19 elevi, profesorul clasei, mediator, asistentă medicală comunitară 

b. Resurse materiale:spațiile de învățământ, CD-uri, aparat foto, cărți, jurnalul proiectului, fișe 

de lucru, fotografii, lucrări ale copiiilor și părinților. 

c. Resurse financiare: autofinanțare 
d. Spațiu/Loc de desfășurare: sala de clasă 

LISTA DE ACTIVITĂŢI 

Activitatea I 
Denumirea activității: Obligaţiile părinţilor, obligaţiile şcolii 

Data/perioada desfășurării: februarie 2021 

Obiective specifice: 

- Responsabilizarea părinților față de obligațiile ce le revin în educarea proprilor copii; 
- Realizarea unei comunicări optime între părinți și învățător. 

• Resurse: 

- umane: profesorul clasei, părinții elevilor  și mediatorul școlar 

- materiale: flipchart, markere 

• locul desfășurării: sala de clasă 

• descrierea activității: Părinții copiilor vor fi invitați la școală și, prin intermediul 
unui focus grup, vom dezbate și vom stabili obligațiile care le revin cu privire la educarea 

proprilor copii. Conştientizarea părinţilor că au drepturi , dar şi obligaţii. Angajamentul de 

ajutor in rezolvarea unor situaţii concrete din şcoală.  
Activitatea II 

Denumirea activității: Cunoașteți copilul și iubește-l așa cum este el! 
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Data/perioada desfășurării: martie 2021 
Obiective specifice: 

- cunoașterea de către parinti a posibilităților si nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 

- realizarea unei comunicări optime între părinți și profesori 

Resurse: 
- umane: profesorul clasei, părinții elevilor și asistenta medicală comunitară; 

- materiale: videoproiector, flipchart. 

Locul desfășurării: sala de clasă 
Descrierea activității: Părinții copiilor vor fi invitați la școală unde vor participa la 

seminarii organizate de profesorul clasei, împreună cu asistenta medicală comunitară, având ca 

teme particularitățile psihologice individuale și de vârstă ale copiilor precum și nevoile de 
creștere din punct de vedere medical (hrană, program de activitate-recreere-odihnă etc.) .Părinţii 

au înţeles că în  familiile în care nu participă ambii părinţi la educarea copilului posibilitatea de 

eşec este mai mare, au recunoscut că nu îşi cunosc suficient copilul, au receptat metode de 

eliminare a acestei deficienţe. 
Activitatea III 

Denumirea activității: Să ne bucurăm împreună! 

Data/perioada desfășurării: aprilie 2021 
Obiective specifice: 

- creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și extrașcolare; 

- realizarea unei comunicări optime între părinți și profesori 
Resurse: 

- umane: părinții elevilor și profesorul clasei 

- materiale: materiale necesare pentru confectionarea unor felicitări pe temă pascală 

e) Locul desfășurării: sala de clasă 
f) Descrierea activității: activitate comună părinte-copil. 

Activitatea IV 

Denumirea activității:Cum, cât şi când îmi ajut copilul? 
Data/perioada desfășurării: mai 2021 

Obiective specifice: 

- creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și extrașcolare; 

- asimilarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală în cadrul unor activități comune 
elevi – părinți – profesor. 

Resurse: 

- umane: părinții elevilor și profesorul clasei 
Locul desfășurării: sala de clasă 

Descrierea activității: timp de o lună, fiecare părinte va veni o zi la școală pentru a 

se implica activ în activitatea propriului copil. 
Activitatea V 

Denumirea activității:Relaţia părinte - copil,problemă rezolvată ? 

Data/perioada desfășurării: iunie 2021 

Obiective specifice: 
- creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și 

extrașcolare; 

- informarea părinților cu privire la  posibilitățile și nevoile psiho-fizice ale 
copiilor; 
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Resurse: 
- umane: părinții elevilor și profesorul clasei 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Descrierea activității: întâlnire de lucru cu părinții și profesorul clasei. Părinţii  

și-au împărtăşit unii altora experienţele personale, au comunicat între ei au descoperit metode 
eficiente de influenţarea comportamentului copilului, de îmbunătăţire a comunicării părinte-

copil. 

DIAGRAMA GANTT/Calendarul activităților 

ACTIVITĂȚI FEB. MART. APR. MAI IUN. 

Obligaţiile părinţilor, obligaţiile şcolii      

Cunoaște-ți copilul și iubește-l așa cum este!      

Să ne bucurăm împreună !      

Cum, cât şi când îmi ajut copilul ?      

Relaţia părinte- copil,problemă rezolvată ?      

EVALUAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT: 

a. Evaluare curentă:  

●  metode/tehnici/instrumente: consemnări în jurnal, înregistrare foto/video 
● modalități de evaluare/forme de organizare 

b. Evaluare finală  

● Modalități de evaluare: chestionare, expoziție foto, expoziție cu lucrări ale copiilor și 
părinților 

● Sustenabilitatea proiectului de parteneriat: Parteneriatul poate fi prelungit și pe perioada 

anului școlar viitor, poate fi extins în sensul în care pot fi implicate mai multe instituții prin 
reprezentanții lor: Consiliul local Plopana prin asistenta socială, CJRAE prin consilier 

școlar/profesor de sprijin pentru elevii cu CES etc. 

c. Rezultate aşteptate (cantitativ/calitativ): 

◼ creșterea numărul părinţilor participanţi la sedinţele cu părinţii pe clasă; 
◼ ameliorare sub aspectul disciplinei elevilor; 

◼ implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare; 

◼ creșterea numărul parintilor care îşi ajută copiii la efectuarea temelor; 
◼ creșterea gradului de responsabilitate din partea părinţilor; 

◼ comunicare eficientă între părinte-copil-cadru didactic . 

d. Diseminarea rezultatelor: avizierul scolii, cerc pedagogic al învățătorilor, expuneri în 

consiliul pedagogic, popularizarea studiului în sesiuni de comunicări, simpozioane, etc. 
Bibliografie: 

1. Cojocaru, Șt. (coord.), (2015), Cum ne antrenăm Parentingul Apreciativ, Iași, Editura 

Expert Project; 

2. Cosmovici, A., (1996), Psihologie generală, Iași, Editura Polirom; 

3. Mătăsaru, D., Pricopoaia, V., Chiriloaie, M., (2019), Parteneriatul școală – familie – 

comunitate – un succes al procesului didactic, Bacău, Editura Casa Corpului Didactic 

„Grigore Tabacaru”. 
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METODELE PROGRAMULUI R.W.C.T 

(READING AND WRITING FOR CRITICAL THINKING) 

profesor învăţământ primar Angela Ciupală 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Metodele didactice reprezintă „o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, 

un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar, eforturile profesorului şi ale 

elevilor săi” (I. Cerghit, 2001, p. 63). Pot fi considerate drept „calea de urmat în activitatea 
comună a educatorului şi educaţilor, pentru îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru 

informarea şi formarea educaţilor” (C. Moise, 1998, p.143). 

  Metodele R.W.C.T. propun un demers centrat pe stimularea curiozităţii, pe creşterea 
sentimentului de participare a celui care învaţă, pe acceptarea democratică a părerilor fiecăruia, 

pe rezolvarea de probleme. Utilizarea metodelor R.W.C.T. îi dă profesorului un elan mai mare 

de lucru, îl face să descopere calităţi pe care până atunci nu ştia că le are, îl face mai puternic, 

mai încrezător, îl scapă de monotonia plictisitoare a orelor de altă dată. El poate descoperi la 
fiecare dintre elevii lui o sursă inepuizabilă de dorinţă de a învăţa şi de voinţă, de participare. 

Îşi descoperă dorinţa de perfecţionare continuă permanentă şi aceasta nu din obligaţie, ci pentru 

că descoperă satisfacţie în munca lui. Dacă sunt aplicate consecvent şi nu sporadic, metodele 
R.W.C.T. dau rezultate foarte bune la clasă. Mulţi dintre dascăli privesc cu reticenţă utilizarea 

lor la clasă, dar, dacă ar şti ce pierdere este pentru ei şi pentru elevii lor,   n-ar mai privi astfel 

aceste metode.  
  Metodele R.W.C.T. nu sunt o disciplină de învăţământ, ci un demers pozitiv, un proces 

activ de interogaţie constructivă care obligă elevul să gândească: Ce se întâmplă dacă aplic 

aceste cunoştinţe? Cum şi unde le pot utiliza? Deprinderea elevilor cu aceste metode poate fi 

făcută din primele zile de şcoală. Un profesor care a început să gândească critic găseşte soluţii 
pentru aplicarea lor încă din clasa pregătitoare. Aplicarea lor pare o joacă în care se îmbină 

comunicarea cu desenul, lectura imaginilor, relatări din experienţa lor de viaţă, vizualizări, 

crearea unor poveşti inventate de ei, dramatizări după creaţiile lor. Dacă sunt învăţaţi de mici să 
gândească critic şi să nu piardă startul în aplicarea metodelor R.W.C.T., elevii vor fi pregătiţi 

pentru viitor.  

 Randamentul acestor metode va fi evident dacă se vor aplica consecvent la clasă. 

Metodele R.W.C.T. se evidenţiază prin determinarea elevilor spre învăţare activă, dezvoltând 
gândirea lor critică. Acest scop se urmăreşte la toate disciplinele, inclusiv la matematică. Textele 

matematice pot fi decodificate printr-o gândire critică, canalizând elevul spre vizualizări, 

valorificarea experienţei de viaţă, observaţii, demonstraţii prin joc de rol, analiză, dezbateri, 
argumentări, realizând o învăţare eficientă. La disciplina limba şi literatura română, aceste 

metode îi fac pe elevi să reconstituie textul în succesiunea lui logică, solicitându-i să citească cu 

atenţie fragmentele, să comunice opiniile, întrebările, să găsească soluţii noi, să creeze. Scrisul 
nu este o povară pentru elevi pentru că ei au convingerea că ceea ce scriu este corect. Principiile 

R.W.C.T. presupun ca greşelile de ortografie, de punctuaţie, de exprimare să nu fie aspru 

sancţionate, ci discutate, analizate printr-o situaţia de comunicare în care se implică toată clasa. 

Citirea cu voce tare pe Scaunul autorului, strategie R.W.C.T., aplicată în alternativa 
educaţională Step by Step, îi face pe elevi mai responsabili, mai implicaţi, fiind motivaţi şi de 

aprecierile colegilor, şi profesorului. 

Voi prezenta câteva dintre metodele R.W.C.T. care pun în valoare experienţa de viaţă a 
elevilor: 
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1. Reţeaua discuţiilor (Argumentaţia) (Temple, Steele, Meredith, 2003) 
 Prin această metodă, care se poate aplica fie oral, fie în scris, elevii îşi valorifică diverse 

abilităţi de gândire şi de reacţie eficientă: 

• aduc argumente pro şi contra; 

• învaţă să comunice, ascultându-se asertiv unul pe celălalt, fără a se întrerupe şi 

admiţând că nu doar părerea lor este bună, ci pot să mai fie şi alte păreri valabile; 

• îşi formează deprinderi de comunicare orală şi scrisă; 

• multe din argumentele lor se bazează pe conţinutul textului, dar şi pe experienţa lor de 
viaţă; 

• contribuie la sistematizarea, ordonarea şi formularea ideilor, a gândurilor sub formă 

de concepte; 

• este o metodă activă la care participă întreaga clasă; 

• le permite să aibă şi alte opinii decât cele ale colegilor sau ale autorului. 

  Pentru a aplica această metodă, profesorul solicită părerea elevilor în legătură cu o 

temă, personaj, eveniment, cerându-le să se grupeze, după convingerile lor, în două tabere: una 
pro şi una contra. Elevii trebuie să argumenteze alegerea făcută. Această metodă se poate aplica 

în evocare, când se face reactualizarea cunoştinţelor anterioare; în realizarea sensului, în timpul 

lecturii textului solicitând elevii să adune argumente pro sau contra referitoare la atitudinea sau 
comportamentul personajului; în reflecţie, după analiza textului, elevii sunt deja capabili să-şi 

exprime părerea argumentat despre mesajul textului.  

2. Investigaţia în comun (Temple, Steele, Meredith, 2003) 

Această metodă se foloseşte pentru a aprofunda şi detalia un text literar sau ştiinţific, 
cunoscut de elevi, al cărui conţinut le este suficient de familiar, pentru a provoca o discuţie de 

analiză liberă, în comun. 

Ce putem face? 
a) Pregătim un set de patru până la şase întrebări interpretative, referitoare la text. 

Întrebările trebuie să fe reale (să sondeze un subiect din textul studiat asupra căruia cititorul să-

şi pună probleme), deschise (pot avea cel puţin două răspunsuri diferite valabile). Astfel de 
întrebări invită elevii să gândească mai profund la text. 

b) Scriem pe tablă o primă întrebare interpretativă, cerându-le elevilor să formuleze 

răspunsuri în scris, după care solicităm de la patru, cinci elevi răspunsuri orale. 

c) Continuăm cu întrebări, prin care le cerem elevilor să găsească în text argumente 
pentru răspunsul lor sau să urmărească implicaţiile afirmaţiilor lor încurajăm discuţiile cu 

întrebări adresate elevului Z, de genul: Elevul X a spus........, iar elevul Y a spus......, tu cu care 

punct de vedere eşti de acord? De ce? Pe parcursul discuţiilor, nu trebuie să ne spunem punctele 
de vedere, pentru că elevii ar considera răspunsurile lor greşite, pierzându-se ideea de analiză 

liberă. Putem, însă, rezuma ceea ce s-a spus pentru a stimula noi discuţii sau să le oprim pentru 

a putea trece la următoarea întrebare controversată. 
d) Vom ţine evidenţa răspunsurilor elevilor, contribuţia fiecărui elev la discuţie, notând 

răspunsurile lor pe o hârtie (dacă este posibil, este recomandabil să se realizeze aceste notări pe 

o hartă a clasei, pentru a invita la discuţie pe cei mai tăcuţi, care sunt situaţi în bănci în aşa fel 

încât nu sunt sub privirea profesorului), pentru a putea face o evaluare corectă a activităţii.  
Bibliografie: 

1.  Bieltz, P., Bazele gândirii critice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012; 

2. De Bono, E., Gândirea laterală, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006; 

3.  Meredith, K., Klooster, D., Critical Thinking for Faculty and University Students, Reading 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

84 

and Writing for Critical Thinking Project, 2001; 

4.  Fluieraş, V., Paideia şi gândire critică, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003. 

 

 

ORGANIZAREA LECŢIILOR DE MATEMATICĂ LA CICLUL PRIMAR 

PRIN INTERDISCIPLINARITATE 

profesor învăţământ primar Țăranu Nicoleta 
Școala Gimnazială Asău 

 

  Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 
constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături intre discipline.  

  Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, 

transfer cu grade diferite de implicare sau finalizare. Ea apare ca necesitate a depăşirii limitelor 
creatoare de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul 

care pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor 

care sunt analizate separat.  

  Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 
copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi pogresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, 

pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în 
învățare, pentru învățarea permanentă. 

  În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor şcolare a fost conceput cu o accentuată 

independenţă a unor discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de învăţământ să fie de sine 

stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe care elevii le acumulează, reprezintă cel mai adesea un 
ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică a lumii. Aceste aspecte sunt în 

contradicţie cu varietatea mare a legăturilor şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu caracterul 

dinamic al acestora. 
  În aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut 

obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a matematicii şi a ştiinţelor naturii. 

Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în planul 
conţinuturilor şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, 

deschizând calea spre sinteze generalizatoare. Succesul în activitatea tinerilor este posibil, 

numai dacă aceştia pot să coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute din lecţii.  

  Interdisciplinaritatea între matematică şi ştiinţele naturii, se realizează în special în 
planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, 

experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. Ştiinţele naturii 

au devenit mari consumatoare de instrumente matematice. De cele mai multe ori, matematica 
devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând drumuri, construind modele. Un învăţător 

talentat nu explică, doar, elevilor faptul că fără cunoştiinţe matematice nu poate studia ştiinţele 

naturii, ci reuşeşte să-i conştientizeze în mod real, făcându-i să-şi impună stiluri de lucru 
adecvate. 

  Interdisciplinaritateaîntre matematică şi cunoaşterea mediului se realizează şi în planul 

strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea 

cunoştiinţelor, cât şi ca metode de verificare şi evaluare. 
  Realizarea interdisciplinarităţii presupune aportul creator al învăţătorului. Aceasta se 

poate manifesta astfel: 
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-la nivelul autorilor de planuri, programe şi manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare a 
performanţelor elevilor, care pot avea caracter disciplinar sau interdisciplinar; 

- la nivelul învăţătorilor în procesul didactic de învăţare şi evaluare, în activităţile extradidactice 

şi alte activităţi specifice. 

  În ceea ce privește activitățile matematice, abordarea interdisciplinară ajută cadrul 
didactic să obțină o serie de avantaje:  

- ajută școlarii să sesizeze relația matematicii cu alte discipline, să vadă că matematica face parte 

din viața de zi cu zi şi să stabilească legături între conținuturi;  
- ajută copiii să identifice metode de abordare comune unor discipline aparent opuse; 

- oferă un arsenal mult mai bogat de abordare a conținuturilor matematice decât activitățile 

monodisciplinare; 
- se pot desfășura în orice moment al zilei atât la activitățile pe domenii experențiale, cât și la 

activitățile alese și de dezvoltare personală; 

- se concentrează pe implicarea directă în activitate pe stimularea atenției, memoriei, gândirii 

critice și divergente, imaginației și limbajului copiilor, pe dezvoltarea colaborării, a spiritului 
critic; 

- încurajează școlarii să caute și să descopere soluții diverse la probleme;  

- prin metodele utilizate, activitățile matematice interdisciplinare îndrumă școlarii spre sesizarea 
multitudinii de forme prin care se pot însuși conceptele matematice și spre observarea punctelor 

comune între matematică și alte discipline; 

- activitățile matematice interdisciplinare oferă învăţătorului o paletă mult mai largă de abordare 
a obiectivelor decât cele monodisciplinare, ceea ce înseamnă că el are la îndemână un arsenal 

mult mai bogat de stimulare, de activizare a școlarilor. 

  Avantajele activităților interdisciplinare sunt astfel multiple, valențele lor formative au 

fost recunoscute de educația școlară actuală, dar, ca orice formă de organizare, și activitățile 
interdisciplinare au câteva limite. Printre acestea enumerăm: 

a) pericolul de generalizare prea mare a conținuturilor și de a nu se concentra atenția suficient 

pe un obiectiv matematic; dar, deși într-o activitate interdisciplinară, care durează la clasa a II-
a, în medie 45 de minute, sunt abordate mai multe discipline alături de matematică, totuși 

activitățile matematice nu se opresc doar la cele patru ore de curs obligatorii stabilite pe 

săptămână, ci se regăsesc de multe ori în timpul activităților din şcoală, ceea ce remediază acest 

pericol. 
b) pericolul de activizare prea puternică a copiilor, ceea ce duce la oboseală și la scăderea 

atenției; remedierea acestui obstacol depinde de capacitatea învăţătorului de a sesiza când apare 

acesta și de a stabili acele strategii prin care să îl remedieze: să alterneze metodele active cu cele 
tradiționale, formele de organizare sau materialele didactice; 

c) necesitatea folosirii unei cantităţi mari de materiale didactice, dar şi acesta poate fi 

transformat într-un avantaj, dezoltându-le copiilor un comportament civic; 
d) nevoia de timp, activităţile de tip interdisciplinar necesită mai mult timp. Dar şi acest 

dezavantaj se poate remedia prin exerciţiu, pe măsură ce se realizează astfel de activităţi cu 

caracter interdisciplinar, elevii se obişnuiesc. 

  Consider că proiectarea şi implementarea activităţilor de tip interdisciplinar duce într-
adevăr la creşterea eficienţei activităţii didactice şi a gradului de implicare a tuturor elevilor în 

actul propriei învăţări, iar acest lucru se datorează în mare parte atât capacităţilor intelectuale 

ale elevilor, cât şi însuşirii corecte a metodelor diverse de predare a cunoştintelor. 
Bibliografie: 
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1. Bocoș, M., (2007). Didactica disciplinelor pedagogice, un cadru constructivist, Ed. Paralela 45, 

București; 

2. Cerghit, I., (2006).  Metode de învățământ, Ed. Polirom, București; 

3. Pălăşan, T., Crocnan, D. O., Huţanu, E., (2003). Interdisciplinaritatea şi integrare – o nouă 

abordare a ştiinţelor în învăţământul preuniversitar, în Revista: Formarea continuă a C.N.F.P. din 
învăţământul preuniversitar, Bucureşti. 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL „TIMP ȘI ANOTIMP” 

profesor învăţământ primar Buzduga Alina-Maria 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

Adresa completă Str. Miron Costin, Nr. 64, 600125, Bacău 

Nr. de telefon/fax 0234 510983 

Site şi adresă de poştă electronică http://scoalamironcostin.ro/; 
mironcostinbacau@yahoo.com 

Coordonator  prof. Buzduga Alina-Maria 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului: „Timp și anotimp” 
B.2. Tipul activității principale din cadrul proiectului:  nonformală, concurs; 

B.3.Domeniul: cultural-artistic, arte vizuale; 

B4. Ediţia nr. 1; 
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității: Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău, 

oct. 2021 - mai 2022; 

B6: Număr participanţi la proiect: 95; 
B7: Bugetul proiectului: 180 lei, contribuție proprie 

B8:Proiectul este cu participare:    directă,     indirectă,    online. 

REZUMATUL PROIECTULUI  

 Proiectul educațional „Timp și anotimp” este un proiect educațional cultural-artistic prin 
care se urmărește valorificarea resurselor realizate de elevi și promovarea acestora într-un 

mediu special. Este o invitație educațională de promovare a lecturii și de prețuire a unei 

publicații, carte sau revistă, la realizarea căreia își pot aduce contribuția. În perioada 1 
octombrie 2021- 31 mai 2022 elevii se vor organiza activități/ ateliere de lucru de creație a 

unor lucrări cu titlul de copertă pentru revista școlii „Floare de colț”. 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. Argument, context  

Proiectul educațional „Timp și anotimp” este un proiect educațional cultural-artistic 

prin care se urmărește valorificarea resurselor realizate de elevi și promovarea acestora într-un 

mediu special. Oferă elevilor prilejul de a percepe frumosul din natură, în fiecare anotimp cu 
toate evenimentele care se succed. De asemenea, este o invitație de promovare a lecturii elevilor 

și de prețuire a unei publicații, carte sau revistă, la realizarea căreia își pot aduce contribuția.  

Dată fiind multitudinea de evenimente ce se desfasoară în Școala Gimnazială „Miron Costin” 
Bacău, consideram oportună implicarea elevilor în colectivul de organizare al revistei școlii 

„Floare de colț”. 

http://scoalamironcostin.ro/
mailto:mironcostinbacau@yahoo.com
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Proiectul invită elevii ciclului primar şi gimnazial să ilustreze în imagini plastice 
frumuseţea naturii şi a sufletului lor, în două anotimpuri: toamna și iarna. 

C.2. Scopul proiectului: 

- Dezvoltarea personalităţii copilului prin valorificarea potenţialului creativ, prin 

stimularea interesului pentru artă şi literatură; 
C.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Organizarea unei expoziţii-concurs cu lucrările realizate de elevi;  

- Promovarea imaginii şcolii în comunitate; 
C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;  

- elevii claselor P-VIII din şcolile participante la proiect, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 13 

ani, inclusiv elevii cu CES integrați în învățământul de masă; cadrele didactice care 
organizează activitățile din cadrul proiectului. 

C.5. Durata proiectului: 8 luni (oct. 2021 – mai 2022) 

C.6. Parteneri implicaţi în proiect: 

 Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău, director prof. Costin Alina  
 Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, jud. Bacău 

 Școala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni, jud. Bacău 

 Școala Gimnazială Oituz, jud Bacău 
 Școala Gimnazială Odobești, jud. Bacău 

 Școala Gimnazială Chetriș, com Tamaș, jud. Bacău 

 Școala Gimnazială Letea-Veche, jud Bacău 
 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi, jud Bacău 

 Școala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhusi, jud Bacău 

 Colegiul Național de Arte „George Apostu” Bacău. 

C.7. Descrierea activităţilor  
a. Titlul activităţii ORGANIZAREA PROIECTULUI 

b. Data/perioada de desfăşurare: 11 oct. - 15 oct. 2021 

c. Participanţi: cadre didactice; 
d.Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

d. Descrierea pe scurt a activității: 

Echipa de proiect va informa membrii comunităţii despre obiectivele proiectului, 

activităţile propuse, rezultatele aşteptate. Se redactează regulamentul de concurs, formularul 
acord de parteneriat în vederea stabilirii de parteneriate şi cu alte instituţii. Se redactează 

proiectul. 

a. Titlul activităţii TEZAURUL TOAMNEI 
b. Data/perioada de desfăşurare: 25 oct. - 30 n. 2021 

c. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți; 

d. Descrierea pe scurt a activității: realizarea expoziției concurs și jurizarea lucrărilor; 
a. Titlul activităţii SCLIPIRI DE IARNĂ 

b. Data/perioada de desfăşurare: 1dec. 2021 – 28 feb. 2022 

c. Participanţi: elevi, cadre didactice implicate în proiect, părinți; 

d. Descrierea pe scurt a activității: realizarea expoziției concurs și jurizarea lucrărilor; 
a. Titlul activităţii: TIMP și ANOTIMP 

b. Data/perioada de desfăşurare: 25 mai – 30 mai 2022 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității; 
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e. Descrierea pe scurt a activității 
- distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare; 

- valorizarea lucrărilor în paginile revistei școlii; 

C.8. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

- expoziţie cu lucrări ale copiilor, care reflectă talentul lor în domeniile vizate; 
- comunicarea deschisă între cadrele didactice participante la proiect; 

C.9. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

- fotografii din timpul activităţilor; 
- analize SWOT ale activităților; 

C.10. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului  

- implementarea în anul școlar 2022 - 2023, cu alte două anotimpuri; 
- comunicarea deschisă între membrii instituţiilor şcolare participante, activități 

metodice; 

C.11. Impactul estimat al implementării proiectului asupra şcolii şi asupra partenerilor 

a) asupra elevilor: 
-formarea unei atitudini pozitive faţă de artă, literatură, religie; 

- promovarea voluntariatului 

b) asupra cadrelor didactice: 
- creşterea motivaţiei pentru organizarea de activităţi extraşcolare; 

c) asupra părinţilor: 

- formarea atitudinii pozitive faţă de şcoală; 
d) asupra şcolii, ca instituţie: 

- promovarea şcolii în comunitatea locală. 

 

 
METODE SPECIFICE UTILIZATE ÎN TERAPIA LIMBAJULUI ELEVILOR CU 

TSA 

profesor psihopedagog Melincianu Gabriela 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bacău 

 

Studiile de specialitate precizează că abordarea învăţării, la copilul autist, pune accentul 

pe necesitatea creării unor aptitudini sociale, a unui comportament lingvistic minim, pe stabilirea 
unui comportament vocal de imitaţie la copiii non-verbali. În acest sens, procesul de învățământ 

adresat elevilor cu CES vizează, componenta instructiv-educativă și componenta compensator-

recuperatorie realizată prin Terapii specifice și de compensare și Terapie educațională 
complexă și integrată. Fiecare categorie de terapie este un complex de acțiuni terapeutice care 

implică o abordare intradisciplinară și interdisciplinară, integrativă, personalizată, aflate întro 

relație de interdependență cu celelalte terapii. Fiecare formă de intervenție are competențe 
generale și specifice bine precizate, distincte: formarea abilităților cognitive; dezvoltarea 

componentelor psihomotricității; dezvoltarea comunicării și limbajului; dezvoltarea 

capacităţilor psiho-individuale în vederea adaptării la mediu; formarea de abilităţi manuale şi 

deprinderi practic-aplicative prin realizarea de produse; formarea de conduite independente, 
utilizând diverse forme de comunicare, pentru integrarea copiilor în plan social. 

Dacă la copiii tipici, cu tulburări/întârzieri în dezvoltarea limbajului, logopedul folosește 

tehnicile de bază ale logopediei și exerciții specifice pentru corectarea diverselor probleme, la 
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copiii cu tulburări din spectrul autist, abordarea presupune parcurgerea unor etape, în funcție 
de abilitățile copilului și de gradul de afectare.  

Terapia privind educarea și reeducarea limbajului are în vedere următoarele aspecte: 

acomodarea și colaborareacu copilul realizată întro perioadă mai lungă de timp; recompensași 

jocuri stimulative;gradul de afectare a limbajului - cazul în care copilul nu verbalizează deloc; 
mediul de lucru, indicat a fi cel cunoscut, pentru a crea încredere și a evita frustrările; 

colaborarea cu părinții și echipa de terapeuți;comportamentul copilului. 

Durata programului de logopedie depinde de la caz la caz, copilul cu autism are nevoie 
de o perioadă mai lungă de timp pentru inițierea și corectarea limbajului.  

Lipsa abilităţilor de comunicare reprezintă una dintre cele mai importante caracteristici 

ale copilului diagnosticat cu autism sau o altă tulburare din spectrul autist. Absenţa limbajului 
nu reprezintă doar o întârziere în dezvoltarea copilului, ci poate fi considerată o tulburare în 

sine. Din această perspectivă, majoritatea metodelor de lucru în terapia tulburărilor de limbaj 

la copiii diagnosticaţi cu tulburări din spectru autist se bazează pe asocierea cuvintelor cu 

reprezentări non-lingvistice, imagini, astfel încât copilul să aibă materialul concret-intuitiv ca 
punct de plecare în înțelegerea celor comunicate. Terapia poate include şi limbajul semnelor 

sau folosirea pictogramelor. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TERAPIEI LOGOPEDICE ÎN AUTISM TREBUIE SĂ INCLUDĂ: 
- articularea corectă a cuvintelor; 

- îmbunătăţirea comunicării verbale şi non-verbale; 

- înţelegerea comunicării verbale şi nonverbale; 
- iniţierea comunicării fără ajutor din partea celor din jur; 

- cunoaşterea locurilor şi momentelor potrivite pentru a spune ceva; 

- dezvoltarea abilităţilor de conversaţie; 

- dezvoltarea schimbului de idei; 
- dezvoltarea comunicării ca modalitate de îmbunătăţire a relaţiilor; 

- învăţarea şi folosirea funcţiei auto-reglatorii a limbajului. 

Aplicarea programelor de terapie a tulburărilor de limbaj pun accent pe exersarea 
psihomotricității, motricităţii generale şi articulatorii, a respiraţiei și auzului fonematic; 

stimularea intelectuală complexă, exerciţiile de citire - scriere. Activităţile psiho-terapeutice de 

educare a personalităţii elevilor vor avea un caracter permanent, ponderea lor în activităţile 

zilnice va fi stabilită diferenţiat, pe grupe şi individual, în funcţie de fiecare caz aflat în terapie. 

METODE ȘI PROCEDEE UTILIZATE ÎN TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 

Metode cu caracter general: 

* exersareapsihomotricității, dezvoltarea motricității generale și a mișcărilor 

fonoarticulatorii (Gimnastica și miogimnastica). În acest sens, sunt necesare: a) exerciții 

destinate fortificării organismului și îmbunătățirii motricității generale; b) pentru dezvoltarea 

organelor fono-articulatorii se pot folosi exerciții pentru dezvoltarea mișcărilor expresivității 
faciale, linguale, mandibulare și labiale; c) exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii degetelor, 

mâinii și formării mişcărilor fine ale degetelor, mâinilor, pentru o bună ţinere a instrumentului 

de scris, pentru evitarea oboselii şi alunecarea facilă pe foaia de scris, crescând viteza de acţiune 
şi adoptarea unei scrieri „silenţioase”. În desfășurarea exerciţiilor se are în vedere adoptarea 

poziţiei corecte la scris şi relaxare, a degetelor şi mâinilor, a întregului corp. 

* educarea respirației și a echilibrului inspir-expir -intensitatea respirației, a jetului de aer 

necesar emiterii sunetelor și cuvintelor și de un echilibru între expir și inspir, care să imprime o 
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desfășurare ritmică a celor două procese. În felul acesta sunt puse în mișcare elementele 
aparatului fonoarticulator. 

* educarea auzului fonematic având rol în diferențierea sunetelor, silabelor și cuvintelor ca 

unități specifice limbajului, educarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare şi structurare spaţială 

în silabe, cuvinte; relaţii spaţiale între diferite obiecte (stanga-drapta, sus-jos), fixarea schemei 
corporale, formarea deprinderilor de reprezentare grafică prin desen (figuri geometrice, 

elemente grafice).  

* educarea personalității și facilitarea comportamentelor adaptativepresupune înlăturarea 
negativismului față de vorbire și tulburări comportamentale. 

Metode şi procedee cu caracter specific logopedic: 

1. Modificarea execuţiilor incorecte: utilizarea unui sistem de recompense periodice pentru 
elevii ce execută corect, conduce la îmbunătăţirea vizibilă a rezultatelor şi la reducerea 

execuţiilor incorecte. 

2. Metoda multisenzorială: elevul copiază litera nou învăţată, modelează litera folosind 

plastilina, repetă fiecare literă până când o va recunoaşte, scrie litera pe caiet, pronunţând-o cu 
voce tare. 

3. Îmbunătăţirea vocabularului receptiv şi expresiv care conduc la învăţarea citit-scrisului, 

îmbogățirea vocabularului. 
4. Sistematizarea vocabularului indicând criterii după care grupăm imagini, obiecte: flori, 

animale... 

5. Conţinutul şi forma realizate prinordonarea cuvintelor în propoziții. 
6. Capacitatea de a reţine informaţii din lectura unei povești, exerciţii de memorare de poezii, 

ghicitori, proverbe, citire/povestire după imagini, filme, planşe; conversaţia pe diverse teme: 

„Ascultă cu atenție povestea... Va trebui să spui care sunt personajele cu care s-a întâlnit ... 

Imită presonajul...”. 
  În concluzie: Programul de intervenţie logopedică, adaptat nevoilor şi posibilităţilor 

copilului va avea succes numai cu respectarea următoarelor condiţii optime: 

* terapia trebuie să înceapă cât mai devreme, cu putinţă, şi să se desfăşoare, în mod regulat; 
* programul terapeutic trebuie să se bazeze pe experienţele practice ale copilului; 

* terapia trebuie să încurajeze dezvoltarea exprimării spontane; 

* orice abilitate de comunicare dezvoltată în timpul terapiei trebuie generalizată în concordanţă 

cu multiplele situaţii în care este angajat copilul. 
În acest sens, propunem un Plan de interventie personalizat, orientativ pentru activitatea 

de formare, dezvoltare și corectare a limbajului oral al elevilor cu deficiențe mintale severe, 

profunde și/sau asociate cu TSA. 
PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Aria curriculară: Terapii specifice și de compensare. Disciplina: Terapii și programe de 

intervenție 
Numele și prenumele elevului: S. R. Clasa:  a III-a 

Dezvoltare fizica: normală - /înalțime- /greutate – 

Stare de sănătate: bună 

Dezvoltarea psihică:  
-se exprimă, cu greutate, în limba română, are un vocabular sărac;  

-memoria de scurtă durată bună, memorie de lungă durată instabilă; 

-deficit de atenție. 
Aspecte psihopedagogice observate: 
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- este sociabil, nu este agresiv;  
- este adaptabil, s-a integrat în grupul clasei; 

- în activitățile de învățare în grup își asumă sarcini, participă la realizarea produselor activității; 

Tipul de dizabilitate: întârziere în dezvoltarea limbajului, alalie mixtă, deficiență mintală 

severă, profundă și/sau asociată cu TSA 

Intervenții anterioare: realizate de psihopedagogul clasei 

Domeniul de intervenție: limba română 

Perioada de implementare: un an școlar 
Echipa de caz/de intervenție:  

- profesor diriginte; profesor psihopedagog; profesor kinetoterapeut:  

Rezultatele evaluării complexe:  

- alalie motorie, dislalie, exprimare prin limbaj acţional și gestual; 

- înțelege mesaje simple și identifică structuri lingvistice, obiecte familiare din 
mediu; 

- capacităţi psihoindividuale slab dezvoltate; 

- abilitaţi de autoservire și igienă personală însușite corespunzător; 

- motricitate generală și fină bine dezvoltate; 

- lateralitate dreaptă, structuri perceptiv-motrice. 

Obiectivele terapiei individualizate: 

- dezvoltarea comunicării nonverbale, formarea atenţiei auditive, dezvoltarea 

capacităţilor perceptive, dezvoltarea și coordonarea motorie generală; 

- dezvoltarea motricității fine, cunoaşterea și organizarea schemei corporale; 

- fixarea lateralității, stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea proceselor 

psihice; 
- dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale, însușirea și dezvoltarea abilitaţilor de autoservire 

și igiena personală. 

DOMENIUL DE  

INTERVENŢIE 

ACTIVITĂŢI  DE 

INTERVENŢIE 

METODE/ 

MIJLOACE 

PERIOADA REZULTATELE 

EVALUĂRII 

COMUNICARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Activităţi de 
înţelegere și 

îndeplinire a 

comenzilor; 

b. Activităţi de 
identificare a 

categoriilor de 

obiecte; 
c. Activităţi pentru 

stimularea 

comunicării prin 
limbaj mimico-

gestual; 

d. Activităţi de 

identificare a unor 
imagini. 

Jocul 
Exerciţiul 

Imitaţia 

Demonstraţia 

Calculator 
Fișe de lucru 

Imagini 

 
octombrie 

 – 

iunie  

 
- colorează 

respectând cerința 

- rezolvă cerințele 

din fișă cu sprijin 
-recunoaște și 

sortează imagini 

- imită gesturi 
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DEZVOLTARE  

COGNITIVĂ 

Activităţi practice 

de:  
a) asociere obiect-

obiect; 

b) asociere 
imagine-imagine; 

c) asociere obiect-

imagine; 
d) asociere 

imagine-obiect; 

e) asociere culoare-

culoare; 
f) asociere forma-

formă. 

Jocul 

Exerciţiul 
Imitaţia 

Demonstraţia 

Calculator 
Fișe de lucru 

Creioane 

colorate  
Marker 

 

octombrie 
 - 

iunie  

- recunoaște 

imagini 
- sortează imagini 

- grupează 

imagini după 
criterii date: 

formă, culoare, 

mărime; 
 

 

EXPRESIE  

PSIHOMOTRICĂ 

Activităţi pentru: 

a) dezvoltare și 
coordonare 

motorie generală; 

b) dezvoltarea 
motricității fine; 

c) însuşirea 

schemei 
corporale; 

d) fixarea 

lateralității.  

Jocul 

Exerciţiul 
Imitaţia 

Demonstraţia 

Calculator 
Fișe de lucru 

 

octombrie 
- 

iunie  

- colorează 

respectând cerința 
- rezolvă cerințele 

din fișă cu sprijin 

- imită noile 
deprinderi 

- recunoaște 

schema corporală 

AUTONOMIE  

PERSONALĂ 

Activităţi pentru:  
a) formarea și 

dezvoltarea unor 

deprinderi de 
autonomie 

personală; 

b) formarea și 

dezvoltarea 
deprinderilor de 

igienă personală 

Jocul 
Exerciţiul 

Imitaţia 

Demonstraţia 
Fișe de lucru 

 

 
octombrie 

- 

iunie  

- recunoaște 
schema corporală 

- reține reguli de 

igienă personală 
 

DEZVOLTARE  

EMOŢIONALĂ 

 

ACTIVITĂŢI  

LUDICE ȘI  DE 

INTEGRARE 

SOCIALĂ 

a) Activităţi pentru 

iniţierea și 
stabilirea de relaţii 

pozitive cu cei din 

jur; 
b) Jocuri de imitare 

a unor conduite; 

c) Jocuri ce conţin 
respectarea 

regulilor. 

 

Jocul 
Exerciţiul 

Imitaţia 

Demonstraţia 
 

 

octombrie 
- 

iunie  

- foloseşte uneori 

formulele de 
salut, de adresare, 

prezentare şi 

solicitare; 
- respectă regulile 

jocului inițiat. 
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Numele și prenumele elevului: ... ; An școlar ..., Clasa ... 

Perioada de implementare:An școlar ...., octombrie … – iunie … 

Echipa de caz/de intervenție/semnătura:  

- Profesor de psihopedagogie specială: - 

- Profesor psihopedagog: - 
- Profesor kinetoterapeut: - 
Bibliografie: 

1. Alois Gherguț, 2011, Evaluare și intervenție psihoeducațională. Terapii educaționale recuperatorii și 

compensatorii, Editura Polirom, Iași; 

2. Iolanda Mititiuc – Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj– Editura Ancarom, Iaşi, 

1996; 

3. Davido, Roseline, 1998, „Descoperiţi-vă copilul prin desene”, Editura Image, Bucureşti; 

4. Mitrofan, Iolanda, 2003, „Cursa cu obstacole a dezvoltării umane”, Editura Polirom, Bucureşti.  

 

 

EDUCAȚIE DE CALITATE PRIN METODE INTERACTIVE 

     profesor învăţământ primar Botezatu Maria 

Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moinești 

 

  ,,Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat în şcoală.”(Albert 

Einstein) 

  Calitatea în educație se referă la totalitatea însușirilor esențiale ale sistemului 

educațional și reprezintă ,,valoarea pe care societatea o acordă serviciilor educaționale și 
educației în ansamblul ei”. Calitatea educaţiei  poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici 

ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile 

beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi 
ai reformelor educaţionale din toată lumea, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor 

naţionale de management şi de asigurare a calităţii şi în învăţământul românesc. Calitatea se 

produce, se generează permanent, se măsoară şi se îmbunătăţeşte continuu, iar organizatia 

furnizoare de educatie trebuie să asigure calitatea, să implementeze propriul sistem de 
management şi de asigurare a calitatii, să se autoevalueze continuu şi să propună măsuri 

ameliorative. Școala este responsabilă de asigurarea internă a calitătii, dar calitatea se asigura 

prin dialog şi pe bază de parteneriat cu toţi actorii implicaţi. Educația este un proces care se 
desfăşoară în clasă, dar şi în afara ei, un proces de lungă durată, cu efecte vizibile în timp şi la 

care participă mai mulţi actori: elevi, părinţi, cadre didactice. Funcţionarea relaţiei corecte în 

triada educaţională elev- părinte – şcoală contribuie la realizarea unui învăţământ de 

calitate.Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de 
studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi 

standardele de calitate. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor implicaţi în 

proces pentru a spori calitatea, accesibilitatea, relevanţa, eficienţa, echitatea educaţiei.Educaţia 
de calitate: 

* este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale;  

* este oferită de instituţii responsabile; 
* este orientată pe rezultate; 

* respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională; 

* este promovată de lideri educaţionali; 
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* asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; 
* se realizează în dialog şi prin parteneriat; 

* se bazează pe inovaţie şi pe diversificare; 

*abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic; 

* are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor; 
* înţelege interdependenţa între furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie. 

  Școala trebuie să contribuie la egalizarea șanselor tuturor copiilor la educație și la 

dezvoltarea potențialului lor, precum și la orientarea pregătirii școlare și profesionale Şcoala 
contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei, printr-o 

educație de calitate. În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale , un rol 

important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani de şcoală. Şcolii primare îi revine sarcina de a 
forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este necesar ca învăţătorul să fie 

preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de predare–învăţare, a 

stilului de muncă în general, pentru optimizarea procesului instructiv– ducativ. 

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou 
şi important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu 

spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul. 

  „Rădăcinile învăţăturii sunt amare,dar fructele ei sunt dulci.”Proverbul aduce în 
discuţie „gustul” pe care procesul de învăţare îl poate avea. Utilizarea metodelor interactive de 

predare–învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului 

instructiv-educativ, având un caracter activ–participativ şi o reală valoare activ–formativă 
asupra personalităţii elevului. Prin utilizarea acestor metode, elevii învață să critice constructiv, 

nu distructiv, ceea ce ajută foarte mult la perceperea diferită a persoanelor și a lucrurilor din jur 

și la acceptarea diversității culturale, etnice, sociale etc., dar contribuie și la diminuarea 

absenteismului și la reducerea abandonului școlar, prin atractivitatea și gradul de implicare al 
elevilor în demersul didactic propriu-zis. 

  În cadrul disciplinelor de studiu din ciclul primar, folosesc cu succes metodele 

interactive în toate cele trei etape: predare-învățare-evaluare. În etapele de predare-învățare, 
rolul meu, ca profesor, este de îndrumător, de facilitator al învățării, rolul principal revenind 

elevilor, care, prin sarcinile elaborate de către mine, trebuie să caute răspunsuri, să își activeze 

gândirea, să colaboreze, să converseze. Cel mai des, în predare-învățare, utilizez metodele: 

lectura predictivă, jocul didactic, cubul, S.I.N.E.L.G.,brains tormingul, pălăriile 

gânditoare, metoda cadranelor, ciorchinele, organizatorii grafici, Știu -Vreau să 

știu-Am învățat, Mozaic, Lotus  etc. 

  Pentru etapa de evaluare, încercând să dezvolt elevilor și capacitatea de autoevaluare și 
interevaluare, dar și să diminuez factorul de stres care se observă în rândul unor elevi în timpul 

administrării unui test scris, utilizez metodele: fișa de auto-interevaluare, eseul de cinci 

minute, Turul Galeriei, Diagrama Venn, portofoliul, proiectul  etc.  
 O metodă des utilizată în demersul didactic, la ciclul primar, este Ciorchinele, o metodă 

de brainstorming neliniară care stimulează gândirea critică, conexiunile dintre idei, crearea 

unei structuri grafice, a unor clasificări şi corelări de cunoştinţe, utilizând informaţii dintr- o 

sursă analizată. Este o metodă grafică antrenantă ce poate fi utilizată pentru reţinerea 
informaţiei dintr-un text, dar şi pentru observarea şi comentarea unei imagini sau film. Se poate 

folosi în activităţile de învăţare, de fixare a cunoştinţelor şi la evaluarea sumativă a uneia sau 

a mai multor unităţi de învăţare. Într-un cerc, în mijlocul unei foi/planşe/tablă se scrie un 
cuvânt, o sintagmă care să reprezinte subiectul. Pe măsură ce vin ideile, se formează „ramuri” 
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care se trec în cercuri mai mici pe lateral, legate de subiectul principal prin linii. Aceste 
„subiecte-ramură” pot avea, la rândul, „subiecte-mlădiţe”. Un subiect poate avea numeroase 

ramuri, iar o ramură numeroase ,,mlădiţe”. 

Etapele de realizare ale metodei: 

1. stabilirea modalităţii de lucru: individual, pe grupe de 4 – 5 - 6 elevi sau cu întreaga clasă; 
2. se scrie un cuvânt/temă/sintagmă ce urmează a fi cercetată în mijlocul foii, planşei sau tablei 

se poate utiliza metoda brainstorming-ului timp de 5 minute; 

3. se citeşte textul/documentul, se observă imaginea într-un timp propus (15 – 20 minute); 
4. se notează individual ideile, sintagmele, cunoştinţele care le vin în minte elevilor în legătură 

cu tema propusă în jurul cuvântului central, trăgându-se linii între acesta şi informaţiile notate; 

5. schimbul de idei – împreună cu colegul de bancă, apoi în grup, elevul discută şi completează 
ciorchinele individual; 

6. se realizează un produs al grupei sau al clasei, un „afiş” pe coală mare, fiecare grupă 

foloseşte altă culoare de scris stabilită la început şi se fixează timpul de lucru (10 minute); 

7. produsele finale se afişează şi se realizează „turul galeriei”; 
8. liderul grupei prezintă produsul şi răspunde întrebărilor; 

9. se face autoevaluarea şi evaluarea pentru  fiecare produs în parte, după criterii dinainte 

stabilite şi cunoscute de elevi. 
 Dacă metoda nu se utilizează pe grupe, ci este implicată întreaga clasă, atunci 

ciorchinele se va realiza pe tablă sau flipchart, şi în această situaţie: 

- se urmează paşii 1 - 5, activitatea oprindu-se când  s-au epuizat toate ideile, în limita de timp 
anunţată; 

- în final, ciorchinele se va reorganiza, utilizându-se conceptele, ideile fezabile, elevii notându-

şi în caiete forma definitivă a ciorchinelui. 

 Produsele finale pot rămâne afişate în clasă, iar cele individuale se vor păstra în  
Portofoliul elevului. „Ciorchinele” se poate utiliza cu succes la toate clasele, gradul de 

complexitate al acestuia se organizează în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor. 

Clasa a II-a 
Obiectul: Științe ale naturii 

Tema: Animalele (recapitulare) 

 Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe de câte 6 elevi. Fiecare echipă primeşte câte o fişă care 

are scris în centrul ei, într-un oval, animale domestice/animale sălbatice din ţara noastră/animale 
sălbatice din alte zone ale lumii. Elevii trasează pe fişă săgeţi din acel oval, scriind animalele 

care fac parte din acea categorie. După ce au finalizat fişa elevii, cei care au fost desemnaţi 

experţi, vin la tabla şi prezintă  întregii clase, animalele din acea categorie, pe care au reuşit să 
le găsească. 

  Am observat pe parcursul activității mele didactice că aceste metode interactive au 

impact pozitiv asupra elevilor, rezultatele acestora au înregistrat  un progres școlar. 
Bibliografie: 

1. Josan, Simona, „Lecţii de management şi calitatea educaţiei”, ,,Tribuna învǎtǎmântului” nr.649, 2005; 
2. Ioan Neacșu,„Asigurarea calității în educație”, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ed. Scoala Galateana, 

2006; Myron Tribus, “Managementul calității totale în educație;Teorie și cum se pune in practică; 

3. Miron Ionescu, Vasile Chiş, Strategii de predare-învăţare, Bucureşti, 199; 

4. M. Pintilie, Metode moderne de învăţare-evaluare, Ed.Eurodidact, Cluj- Napoca, 2002; 

5. Voiculescu, E., „Metodologia predării-învăţării-evaluării”, Ed. Ulise, Alba-Iulia, 2002. 
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VALORIFICAREA POTENŢIALULUI FORMATIV 

AL JOCURILOR DIDACTICE 

profesor învăţământ primar Avădăni Adriana 

Şcoala Gimnazială Palanca, jud. Bacău 

 
Motto: ,,Lăsaţi jocul copiilor, poveştile, florile, surâsul. Nu le aglomeraţi bulevardele 

copilăriei cu semafoare de direcţie.” (Valeriu Sârbu - ,,Poeme banale”) 

,,Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi 

pentru a privi; urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; 

mâinile, nu numai pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi”. (Lonwenfeld) 

Jocul didactic este o specie de joc care îmbină armonios elementul instructiv-educativ 
cu cel distractiv. (Manolache A.) Termenul ,,didactic” asociat jocului accentuează componenta 

instructivă a activităţii şi evidenţiază că acesta este organizat în vederea obţinerii unor finalitaţi 

de natură informativă şi formativă specifică procesului de învăţământ. 

  Jocul didactic dezvoltă următoarele procese psihice: 

• Gândirea cu operaţiile ei: analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea; 

• Memoria; 

• Atenţia şi spiritul de observaţie; 

• Voinţa; 

• Imaginaţia; 

• Limbajul. 
Jocul didactic are două componente: componenta informativă şi componenta formativă. 

Componenta informativă conţine: 

 1. Scopul jocului 
2. Conţinutul jocului 

3. Regulile jocului 

4. Elementele de joc 
Scopul jocului didactic poate fi divers:consolidarea unor cunostinţe teoretice sau deprinderi, 

dezvoltarea capacităţii de exprimare în spaţiu şi timp, de descifrare a formelor, mărimilor, 

culorilor, formarea unor trăsături morale. 

Conţinutul jocului include totalitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor cu care copiii 
operează în joc. Conţinuturile pot fi extrem de diverse: cunoştinţe despre plante, animale, 

anotimpuri, viaţa şi activitatea oamenilor, cunoştinţe matematice, a unor basme şi poveşti. 

Sarcina didactică indică ce anume trebuie să realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului pentru 
a realiza scopul propus. Se recomandă ca sarcina didactică să fie formulată sub forma unui 

obiectiv operaţional, ajutându-l pe copil să conştientieze ce operaţii trebuie să efectueze. 

Regulile jocului prezintă o mare varietate: indică acţiunile de joc, precizează ordinea, 
succesiunea acestora, reglementează acţiunile dintre copii, stimulează sau inhibă anumite 

manifestări comportamentale.  

Caracterul formativ al jocului didactic constă în:  

• exersarea şi perfecţionarea senzaţiilor şi a percepţiilor; 

• antrenarea memoriei; 

• dezvoltarea gândirii; 

„Jocul copiilor” este înainte de toate o mărturie a elanului propriu speciei umane, a 
acelui elan, prin care omul caută întotdeauna să se depăşească şi conţinutul esenţial la această 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

97 

vârstă, constă mai puţin în mobilul depăşirii cât şi în felul în care are loc depăşirea, precizează 
Jean Chateau.  

Copilul acumulează o mare cantitate de energie pe care nu o consumă total în procesul 

învăţării. De aceea este necesară oferirea unor prilejuri de consumare a energiei acumulate, 

însăşi procesul de cheltuire a ei crează condiţii favorabile pentru reîncărcarea copilului cu noi 
posibilităţi de resurse acţionale.  

Jocul presupune o activitatea intelectuală complexă, pentru că în timpul desfăşurării lui 

elevii analizează, compară, abstractizează şi generalizează. Orice joc constituie o îmbinare a 
comportamentelor intelectuale cu cele afectiv-motivaţionale.  

În timpul desfăşurării jocului, copiii îşi afirmă puterea, personalitatea, se cunosc mai 

bine, se ajută reciproc, se încurajează, formându-se astfel solidaritatea de grup, spiritul de 
echipă, iar relaţia elev-elev se formează şi se consolidează în direcţia întrajutorării la învăţătură.  

În activitatea de fiecare zi a copilului jocul ocupă locul preferat. Aşa cum adultul se 

simte împlinit prin munca sa, copilul se simte mare prin succesele sale ludice. A ne întreba de 

ce pentru copil, aproape orice activitate este joc, înseamnă a ne întreba de ce este copil. 
Cunoscând locul pe care îl ocupă jocul în viaţa copilului, este uşor de înţeles eficienţa folosirii 

lui în procesul instructiv educativ.  

Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai 
viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie şi 

bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. Jocul 

didactic este un tip specific de activitate prin care se consolidează, precizează şi chiar verifică 
cunoştinţele elevilor, le îmbunătăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează 

capacităţile creatoare ale acestora.  

Exemple de jocuri didactice menite să ajute la remedierea deficienţelor de 

comunicareverbală: 

Prin joc, copiii cu inabilităţi de comunicare pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi 

pot antrena capacitatea lor de a corecta şi autocorecta deficienţele, de a acţiona creativ, pentru 

ca strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, 
spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. Jocurile copiilor devin metoda de 

instruire în cazul în care ele capătă o organizare şi se succed în ordine implicate de logica 

cunoaşterii şi a învăţăturii. În acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, ci 

urmăreşte diagnosticarea şi corectarea inabilităţilor de comunicare şi bineînţeles învăţătura care 
pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă.  

Atenţia obţinută prin constrângere poate avea efecte secundare îngrijorătoare. 

Pestalozzi spunea: „Gândeşte-te că dacă constrângerea îţi răpeşte încrederea copilului, toate 
eforturile tale sunt zadarnice. De aceea, asigură-ţi bine inima lui, fă-te necesar copilului. 

Cunoştinţele tale nu trebuie să-l apese pe copil, trebuie să laşi adevărul să vină la el.” Jocul 

didactic poate fi folosit cu succes scontat în captarea atenţiei elevilor pe tot parcursul activităţii 
didactice şi înlăturarea plictiselii, a dezinteresului. Reuşita jocului didactic este condiţionată de 

proiectarea, de organizarea lui metodică, de modul în care ştim să asigurăm o concordanţă 

deplină între elementele ce-l definesc. 

Pentru un bun management al clasei, cadrul didactic poate folosi cu elevii jocuri de 

socializare şi de cunoaştere: 

O poveste personalizată - Joc pentru energizare mentală şi amuzament 

Metoda: Hora cuvintelor; 
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Descriere: voi începe o poveste lacunară (exemplu: A fost odată un prinţ... el avea un 
...şi o... .) şi îi voi invita pe copii să o continue. 

Mima de poveste - Joc de energizare şi amuzament 

Metoda: improvizaţia şi jocul de rol; 

Descriere: se va alege un personaj dintr-o poveste cunoscută. Se comunică pe rând 
copiilor personajul ales şi le vom cere să mimeze acţiunile specifice acestuia. Copiii trebuie să 

recunoască personajul. 

Strategii jocul este individual sau se poate juca în echipă. 
Bomboana buclucaşă - Joc de autocunoaştere şi pozitivare 

Metodă: conversaţia, observaţia; 

Descriere: dintr-un coş plin cu bomboane fiecare copil va lua atâtea bomboane câte 
doreşte. După ce au lua bomboanele trebuie sa spună despre sine tot atâtea lucruri frumoase. 

Jocurile de combinare sunt deosebit de atractive şi eficiente pentru dezvoltarea 

gândirii, independenţei şi originalităţii copiilor. De exemplu, combinarea unui personaj dintr-

o lectură cu un alt personaj din altă lectură, combinarea mai multor poveşti într-una singură, 
combinarea unor cuvinte pentru a obţine o povestire, combinarea  main multor probleme într-

una singură. 

Exemplu: Alegeţi un personaj din povestea ,,Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă şi un 
personaj din povestea ,,Scufiţa Roşie”, de Fraţii Grimm. Imaginaţi-vă o discuţie între acestea. 

Jocul Steaua enigmelor 

În mijlocul stelei se află scris titlul unui capitol sau al unei unităţi de învăţare. În vârful 
fiecărui colţ de stea sunt scrise, cu câte o culoare, modalităţile de realizare, obiectivele urmărite. 

Cu altă culoare sunt scrise sarcini, întrebări pentru fiecare problemă pusă în discuţie. Elevii 

formează 5 grupe, fiecare grupă îşi alege un colţ de stea cu sarcina care i se potriveşte. 

Manifestând iniţiativă şi spirit creator, atât învăţătorul cât şi elevul, se ajunge la 
realizarea scopului formativ-educativ al jocurilor didactice. 

 Ideea folosirii jocului în ativităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republică 

recomanda: ,,Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a 
cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.” 

Există adesea în copilărie o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de 

geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu mare 

greutate. Mulţi dintre elevii claselor primare manifestă în mod spontan curiozitate, 
independenţă, imaginaţie bogată, cu alte cuvinte, caracteristici de creativitate în formare. 

Cadrul didactic trebuie doar să descătuşeze fantezia elevilor şi să le cultive imaginaţia. 

Trebuie înlăturată tendinţa de a-l imita pe celălalt şi se impune orientarea şcolarului mic 
spre original şi util. 

Bilbiografie: 

1. Antonovici I, Ş., Nicu, G, Jocuri interdisciplinare, Editura Aramis  Bucureşti 2008; 

2. Radu, D., Ploscariu, N., Jocuri didactice matematice, Editura Aramis, Bucureşti, 2008; 

3. Lovinescu, A., Jocuri mici pentru pitici, Editura Aramis, Bucureşti, 2007; 

4. Şchiopu Ursula, Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, E.D.P, 1981. 
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LUDICUL ȘI IMAGINAȚIA- ÎNVĂȚAREA CA JOACĂ 

profesor învăţământ primar Perju Mihaela-Loredana 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

  Avem predispoziţii native pentru a imagina nevăzutul şi nepalpabilul. Facultăţile 
imaginative sunt acelea care schimbă radical moduri de gândire, paradigme ştiinţifice sau clişee 

metodologice. În concluzie, lăsarea lor la voia întâmplării nu este o decizie educaţională 

înţeleaptă. Una dintre stereotipiile şcolii tradiţionale este suspiciunea cu care priveşte jocul în 
interiorul clasei. Abordările moderne ne indică totuşi eficienţa exploatării ludicului şi a 

imaginaţiei. 

  Prezentăm în continuare două perspective asupra acestei chestiuni. Una se referă la 
exploatarea jocului de rol, ca învăţare a comunicării şi învăţare socială, dar nu numai! A doua 

oferă un set de jocuri aplicabile în contextul învăţării la clasele mici. 

Jocul de rol presupune intrarea imaginativă într-o altă realitate. După cum indică denumirea, 

această procedură instituie un „joc“ (dimensiunea ludică fiind de speculat pentru stimularea 
motivaţiei) spre asumarea unui rol (a propriei identităţi într-o situaţie simulată sau într-o ipostază 

inedită ori a unei alte identităţi). Combinaţia de „joc” şi „rol” instituie, prin complementaritatea 

beneficiilor, o abordare dinamică în plan didactic. 
  Specialiştii în educaţie – care s-au aplecat asupra jocului de rol şi a avantajelor acestuia 

pentru învăţare – propun următoarea clasificare: 

 1. Jocul de rol ca practică mentală – înainte de a începe să faci ceva este de dorit să faci o 
repetiţie mentală (proiecţia respectivă este un indicator al şanselor de succes). 

 2. Jocul de rol ca intrare în „pielea altcuiva“ – imaginarea identităţii şi comportamentelor unei 

alte persoane (prin intrarea în pielea altcuiva poți răspunde la întrebări de tipul: De ce ești cum 

eşti? Cum ai putea să te schimbi în bine? Cine este celălalt? Cum poţi relaţiona mai bine cu 
altcineva?). 

 3. Metamorfoza mentală – imaginarea unui alt statut decât cel uman (se spune că Michael 

Faraday şi-a imaginat că era un atom sub presiune şi, în consecinţă, a dezvoltat teoria 
electromagnetică!). 

  În aria curriculară Limbă şi comunicare, jocul de rol (de la pantomimă la dramatizare şi 

improvizaţie) mobilizează achiziţiile de limbă şi le contextualizează într-un climat ludic. După 

Jeremy Harmer (How to Teach English, 2007), jocul de rol în didactica limbilor străine se bucură 
de cel puţin următoarele avantaje: 

 • Elevii sunt antrenaţi în activităţi „memorabile”. Activităţile sunt amuzante şi pline de nerv. 

 • Elevii mai puţin comunicativi au o şansă în plus la exprimare liberă. 
 • Clasa se deschide spre contexte non-şcolare ceea ce oferă noi oportunităţi de practicare 

contextualizată a achiziţiilor de comunicare. 

  Aceste avantaje se pot extinde şi la celelalte discipline ale ariei şi nu numai. În acest 
context, ne vom referi la jocul de rol ca preluare de noi identităţi, combinând celelalte două 

dimensiuni în diverse etape ale activităţii de asumare a rolului. 

  Prin urmare, propunem o procedură care pune elevii în situaţia de a intra rapid în 

„pielea” unui personaj. Ulterior, cu ajutorul partenerului (care i-a furnizat cerinţa) sau al altor 
colegi (care au trecut prin aceeaşi „metamorfoză”) are loc o etapă de reflecţie şi feedback asupra 

răspunsului la sarcina respectivă. Concret, avem de-a face cu o activitate care creează implicarea 

în comunicare, în timp real, prin intermediul asumării unui rol şi obligă la reflexivitate la ieşirea 
din rol. 
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  Din perspectiva dezvoltării competenţelor de comunicare, sunt exersate, în funcţie de 
clasă şi/sau nivel de limbă, o serie de acte de vorbire (de exemplu, a cere sau a da informaţii, a 

iniţia un schimb verbal, a descrie, a exprima un punct de vedere, a argumenta). 

  Din perspectiva învăţării sociale, procedura antrenează intrarea rapidă într-un anume rol 

şi schimbarea la fel de rapidă a acestuia, ceea ce simulează realitatea vieţii, unde pe parcursul 
unei zile o persoană traversează prin performare (mai mult sau mai puţin adecvată) o suită de 

roluri – în familie, la şcoală sau în context profesional, pe stradă, în postura consumatorului de 

produse şi servicii etc. 
  Redăm în cele ce urmează etapele de derulare a activităţii: 

1. Profesorul selectează o serie de roluri motivante, adecvate temei în discuţie, aparţinând 

ambelor genuri. 
2. Profesorul construieşte situaţiile de comunicare (în funcţie de clasă şi de nivel de comunicare 

sunt oferite instrucţiuni mai mult sau mai puţin detaliate/structurate; de exemplu, la limbi 

moderne, dacă ne raportăm la un grup de începători, atunci instrucţiunile vor cuprinde descrierea 

situaţiei de comunicare dorite; dacă grupul este unul de nivel mediu poate fi folosită procedura 
pentru a pune elevii să formuleze întrebări şi răspunsuri pornind de la un context dat; dacă grupul 

este avansat se va solicita un punct de vedere personal, o argumentare pornind de la o cerinţă 

puţin structurată). 
3. Profesorul stabileşte poziţionarea elevilor (elevii pot fi aşezaţi în băncile tradiţionale, situaţie 

în care cei de pe rândul din faţă se întorc spre banca din spate, sau pot fi grupate mesele şi 

scaunele astfel încât să permită câte două rânduri de parteneri care se privesc). 

A A A A A A 

B B B B B B 

   Fig. 1. Schemă de poziționare a elevilor 

4. Sunt oferite elevilor A cartonaşe cu instrucţiuni (ca în exemplele de la punctul 2.). Fiecare 

elev are altă instrucţiune. 
5. Elevii A lansează instrucţiunile/întrebările către partener. 

6. Elevii B dau replica. 

7. Elevii B se mută cu un loc spre stânga (pe rândul B). 
8. Se reiau punctele 5 şi 6. Elevii A folosesc aceleaşi instrucţiuni pe care le-au folosit în primul 

schimb verbal cu primul partener. 

9. Elevii B primesc un nou set de instrucţiuni. Fiecare elev are altă instrucţiune. 
10. Elevii A se mută cu un loc spre stânga (pe rândul A). 

11. Elevii B lansează instrucţiunile/întrebările către partenerul A. 

12. Elevii A dau replica. 

13. Elevii A se mută cu un loc spre stânga (pe rândul A). 
14. Se reiau punctele 11 şi 12. 

15. Se constituie grupuri de reflecţie în funcţie de diverse criterii (de exemplu: grupul/ grupurile 

celor care au pus întrebări, grupul/ grupurile celor care au interpretat rolul…, grupul/ grupurile 
celor care au fost A) şi se cere elevilor să analizeze felul în care au răspuns sarcinilor pe 

parcursul etapelor de joc de rol. 
Bibliografie: 

1. Păcurari, O. (coord) – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001; 

2. Popenici, S., Pedagogie alternativă, Editura Polirom, Iaşi, 2001; 

3. Silberman, M., Active Learning. 101 Strategies to Teach Any Subject, Allyn and Bacon, 1996. 
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VALORIFICAREA EDUCAȚIEI OUTDOOR – PREMISĂ ADEZVOLTĂRII 

PERSONALITĂȚII PREȘCOLARILOR 

profesor învățământ primar Tumurug Maricela 

Școala Gimnaziala „Emil Racoviță ” Onești 
 

1. Ce este educaţia outdoor? 

Fondatorul primei şcoli de Educaţie Experienţială Outdoor (Outward Bound), Kurt 
Hahn (1886 - 1974), a fost cel care a contribuit substanţial la dezvoltarea educaţiei experienţiale. 

Filozofia lui despre educaţie a transpus educaţia experienţială într-un curriculum practice centrat 

pe dezvoltarea competenţelor prin activităţi de învăţare bazate pe practică. În acest 
context,educabilii sunt ancorați în situaţia de a-şi disciplina impulsurile cu ajutorul experienţelor 

educative. Acestă teorie pleacă de la ideile despre educaţie construite pe rolul primordial al 

experienţei practice, pe care le regăsim în cartea Emil sau Despre educaţie scrisă în 1762 de 

Jean Jacques Rousseau. Idealul educaţional, în concepţialui Hahn ar putea fi sintetizat în 
următorul citat: „Consider că principala sarcină a educaţiei este să asigure supravieţuirea 

următoarelor calităţi: o curiozitate inovatoare, o voinţă invincibilă, tenacitate în atingerea 

ţelului, lepădare de sine şi deasupra tuturor: compasiune!” (Catalano, 2014). 
Educația outdoor se bazează pe învățarea în aer liber, avându-și originea în multe 

iniţiative apărute în ultimii 150 de ani: taberele de corturi, cercetăşia (întemeiată în 1907 de 

englezul Robert Baden Powell) bazată pe activităţi practice în aer liber, şcolile în pădure din 
Danemarca,educația prin aventură etc. 

O definire a educației outdoor transmite faptul că aceasta vizează un proces educațional ce se 

desfășoară dincolo de ușa clasei și se consumă în drumeții, excursii, incursiuni în lumea reală 

(pădure, cartier, parc, centru cultural, comercial, industrial etc.) și care este conexată la 
conținuturile școlare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la probă sau 

experimentare a unor cunoștințe stipulate prin programa școlară (Cucoș, 2012). 

2. Avantajele utilizării activităților outdoor în dezvoltarea personalității preșcolarilor 
În sprijinul introducerii elementelor educaţiei outdoor în aplicarea eficientă a 

conținuturilor pentru învățământul preșcolar, ne-am propus să identificăm o serie de avantaje, 

care ar putea contribui la dezvoltarea socio-emoțională și cognitivă a personalității copiilor: 

• îmbunătăţirea muncii în echipă, ameliorarea relaţiilor sociale și dezvoltarea personală; 
• înţelegerea şi aprecierea de sine, a celor din jur şi a lumii naturale; 

• învăţarea modului de învingere a greutăţilor ce apar în viaţă; 

• dezvoltarea abilităţilor socio-personale; 
• oferirea unui cadru stimulativ de învăţare; 

• crearea unor efecte pozitive asupra stării de sănătate; 

• testarea rezistenţei la efort fizic şi mental a organismului; 
• dezvoltarea personalităţii şi a încrederii în sine; 

• dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a creativităţii, a simţului 

responsabilităţii şi a gândirii pozitive; 

• dezvoltarea unor abilităţi de leadership:organizare, coordonare, 
evaluare; 

• formarea capacităţii de a lua decizii potrivite, în concordanţă cu 

gestionarea priorităţilor; 
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Educaţia outdoor poate fi planificată şi implementată în toate domeniile experiențiale. 
În cadrul Domeniului Limbă și comunicare, se poate avea în vedere desfăşurarea unei activităţi 

în afara clasei în care se va pune în scenă o poveste care a fost prezentată în prealabil, iar 

preşcolarii pot fi solicitaţi să modifice anumite etape ale poveştii folosind problematizarea. Și 

Domeniul Ştiinţe oferă oportunități prin compunerea sau rezolvarea de probleme. Astfel, se pot 
aduna pietre de diferite dimensiuni cu scopul comparării între ele, pot fi numerate și apoi 

aranjate după mărime şi formă sau putem formula sarcina de a realiza conturul diferitelor figure 

geometrice (mai mari sau mai mici).În activităţile de cunoaştere a mediului,activitățile outdoor 
potlua forma plantării şi îngrijirii plantelor din parcul grădiniţei, vizite sau excursii tematice la 

grădina zoologicăsau la grădina botanică. 

Și Domeniul Psihomotric permite organizarea și desfășurarea unor activități de tip 
outdoor. Miza este că aceste activităţi să se desfășoare în aer liber indiferent de anotimp. Orice 

activitate ce se desfăşoară în afara sălii de grupă înseamnă activitate care îi dă posbilitatea 

copilului să ia contact nemijlocit cu mediul înconjurător. 

Se poate constata din cele expuse mai sus că activitățile outdoor se pot organiza în 
context diverse, oferind un cadru de învăţare şi conţinuturi atractive. Pot fi valorificate metodele 

care stimulează implicarea şi participarea activă a copiilor la procesul învăţării, bazându-se pe 

experienţa şi cunoştinţele anterioare.Totodată se creează oportunități facile de a explora lumea 
înconjurătoare șide a-și construe propriile modalități de abordare a problemelor. 

Activitățile outdoor constituie experiențe care îi fac pe copii să învețe, deoarece le permit 

acestora participarea nemijlocită la descoperirea realității. 
3. Managementul riscurilor în educația outdoor 

Integrarea educației outdoor în activitățile didactice extrașcolare sau extracurriculare 

presupune diverși pași, de la planificarea procesului și până la implementarea activităților. 

Indiferent unde se desfășoară, activitățile în aer liber presupun și un management al riscului. 
Chiar dacă riscul nu poate fi estompat total, cadrul didactic trebuie să se asigure că riscurile 

reale sunt diminuate pentru ca participarea copiilor la activități să fie eficientă. Un plan de 

gestionare a riscurilor implică o analiză sistematică a activității, a resurselor materiale, a locului 
de desfășurare etc. 

Ρеntru a іdеntіfісa рrοblеmеlе dе sіguranţă, sе іau în сοnsіdеrarе șі nеvοіlе fіzісе, 

sοсіalе şі еmοţіοnalе alе рartісірanţіlοr şі ale реrsοnaluluі, сalіfісărіlе şі еxреrіеnţa 

реrsοnaluluі, іnсlusіv рunсtеlе fοrtе şі lіmіtărіle. Astfel, sіguranţa este οblіgatοrіе în toate 
lοсaţііle, cu toate materialele sau οrісе alte potențiale реrісοlе. 

4. Concluzii 

  În literatura de specialitate,regăsim importanța și rolul educației outdoor în formarea și 
dezvoltarea personalității umane, în interacțiunea omului cu mediul înconjurător, în asigurarea 

bunăstării individuale, a sănătății mentale, a bunei dispoziții etc. 

În România, educația outdoor reprezintă un subiect de interes mai mult pentru o serie 
de ONG-uri care au ca obiect de activitate educația nonformală.Din păcate, în sistemul de 

învățământ nu există preocupări sistematice ale cadrelor didactice pentru acest tip de activitate 

și nici activități explicite invocate de către documentele oficiale curriculare. 

În sprijinul utilizării activităților outdoor aducem următoarele beneficii(unele se referă strict la 
educația outdoor desfășurată exclusive în natură și altele se referă la educația outdoor văzută și 

ca activitate desfășurată în alte medii decât cele școlare): 

• copiii care iau parte la activitățile în aer liber/natură își îmbunătățesc percepția asupra mediului 
și învață mai ușor regulile care implică respect și grijă pentru mediu; 
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• în aer liber copiii își formează și, ulterior, exersează cu ușurință deprinderile motrice de bază; 
• educația outdoor este o provocare benefică pentru copil, în sensul expunerii la cât mai multe 

medii, unelene obișnuite pentru el, cu reguli specifice și cu persoane cu care nu a avut ocazia să 

interacționeze până atunci; 

• mediile cu care educația outdoor operează pot să dea copiilor o lejeritate mai mare în abordarea 
problemelor și în exprimarea ideilor; 

• educația în aer liber/natură asigură un mediu propice pentru testarea rezistenței la efortul fizic 

și la cel mental și dezvoltă capacitatea copilului de a lua decizii, de a-și gestiona prioritățile; 
• educația outdoor este o provocare pentru copil în a găsi soluții alternative de rezolvare a unor 

probleme, de a găsi cât mai multe modalități de întrebuințare a unor elemente (componente ale 

mediului natural); 
• activitățile în aer liber cresc acuitatea vizuală și auditivă a copilului, în contextul în care acesta 

este expus la mult mai mulți stimuli decâtîntr-un mediu controlat și sigur; 

• activitățile outdoor întăresc imunitatea copilului (Borțeanu et all, 2016).  
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FIȘĂ DE LUCRU 

profesor învățământ primar Ababei Camelia 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

 
Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci 

 

1. Eu spun una, tu spui multe! 

mac - maci                                                melc-___________________ 
copac - _______________ voce -___________________ 

nucă -_________________ bancă -__________________ 

piersică -_______________vacă -___________________ 
 

2. Desparte cuvintele în silabe. 

cereal -________________                            Cecilia -______________________ 

Cișmea -_________________                          cicoare -_____________________ 
Trecere -________________                           circulație -____________________ 

http://www.slideshare.net/primariacatunele/manual-de-educatie
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4. Transcrie textul apoi subliniază grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci. 

  E iarnă. Aerul e rece. Cerul cerne neaua moale. Marcela e la Mircea. Mama lui coace 
colăcei. Colăceii au culoarea aurie. 

  - Ce colăcel iei, Cecilia? 

  - Iau un colăcel cu mac, Mircea. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Completează cu ce, CE, ci, Ci. 
_____tire,    _____cilia,    Mar___l,   ____reșe,    ____nema,   ____fre,  ____nușă,  

_____apă, ______oban, Mir________a. 

 

5. Scrie după model: eu zic-tu zici. 
Eu fac - tu _________________ 

Eu trec - tu_________________ 

Eu tac - tu _________________ 
Eu aduc - tu________________ 

Eu întrec - tu_______________ 

Eu urc - tu_________________ 

Eu arunc - tu _______________ 
Eu mănânc - tu______________ 

 

 

PROIECT DE LECȚIE 

profesor învățământ primar Florea Denisa-Georgiana 

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 
 

Data: 19.01.2022 

Unitatea de învățământ: ȘcoalaGimnazială Nr. 10 Bacău 

Clasa: Pregătitoare  
Profesor învățământ primar: Florea Denisa-Georgiana 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală 
Unitatea tematică: Pinguinul schior 

Subiectul lecției: Sportul preferat 

Tipul lecției: mixtă 

Forma de realizare: abordare integrată 

Discipline integrate:  
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Comunicare în limba română - CLR 
Matematică şi explorarea mediului - MEM 

Arte vizuale şi abilităţi practice - AVAP 

Muzică şi mişcare - MM 

Scop: Autocunșterea și atitudinea pozitivă față de sine prin practicarea jocurilor și sporturilor 
de iarnă; 

Competențe specifice:  

 DP: 

1.1; 2.2.; 2.3.; 

MEM 

1.1.; 
AVAP  

2.3.;2.6.; 

MM 

 2.1.; 3.2.; 
Obiective operaționale: 

a) Cognitive: 

OC1 – Să identifice jocuri și sporturi de iarnă; 
OC2 – Să enumere motivele pentru care e important să facem sport; 

OC3 – Să explice care este sportul preferat; 

OC4 – Să mimeze diverse sporturi; 
OC5 – să recunoască sportul mimat; 

OC6 – să respecte regulile de comunicare (vorbirea pe rând, ascultarea activă); 

b) Afective: 

OA1: Vor fi atenţi la explicaţiile învăţătoarei; 
OA2: Vor sensibiliza cu colegii şi cu învăţătoarea. 

Psiho-motorii: 

OM1: Să folosească corect instrumentele de lucru 

OM2: Să menţină ordinea pe masa de lucru. 

Resurse pedagogice: 

✓ Strategia didactică: inductivă 

✓ Metode și procedee: conversaţia, observația, explicația, exerciţiul, munca 
individuală, problematizarea, jocul didactic; 

✓ Mijloace de învățământ: caiet auxiliar, fișe de lucru, laptop, boxe, 

videoproiector, abțibilduri - emoticoane; 
✓ Forma de organizare: frontală și individuală 

✓ Evaluare: Evaluare orală 

✓ Resurse umane: 20 de elevi 
✓ Resurse temporale: 45 de minute 

✓ Spațiale: sala de clasă 
Bibliografice: 

1. Băban Adriana, „Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003; 

2. Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), 

aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

3. O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare – Caiet de creație 2, C. Istrate, D. Măcean, M. Oana, 

Editura Edu, Tg. Mureș, 2016. 
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Scenariul didactic 
NR 

CRT. 

Secvența 

didactică 

Ob.

op. 

Conținut 

științific/Activități de 

învățare 

STRATEGII DIDACTICE EVALU-

ARE 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organi-

zare 

 

1. 

Captarea 

atenţiei 

 

OC

6 

Se vizionează 

PPT-ul „Copiii 

iarna”. 
Se inițiază o 

conversație pe 

baza prezentării, 

despre activitățile, 
jocurile și 

sporturile 

practicate în 
anotimpul iarna. 

 

 

Vizionare 
PPT 

Observați

a 

Conversa-
ția 

Videoproiec- 

tor  

Laptop 
Boxe 

 

 

Frontală  
 Capacitat

ea 

elevilor 

de a 
răspunde 

la 

întrebări 

2.  

 

Enunţare

a 

temei şi a 

obiective-

lor 

 

Copiii sunt 
anunțați că vom 

discuta despre 

anotimpul iarna, 
despre activitățile, 

jocurile și 

sporturile 
practicate în acest 

anotimp, despre 

sportul preferat. 

Ei sunt informați 
că la finalul orei 

vor juca mima în 

echipă. 

Expunere
a  

 
 

Tabla  

 
 

Frontală 

 
Capacitat

ea 
elevilor 

de a 

asculta 

cele 
enunțate 

3. 

Actualiza-

rea 

cunoștin-

țelor 

dobândite 

anterior 

 

 

 

-Despre ce ați 

discutat ultima 

dată la Dezvoltare 

personală? 
-Ce comportament 

trebuie să avem în 

timpul unei 
activități sportive? 

-Ce obiecte 

vestimentare 

utilizăm în 
anotimpul de 

iarnă? 

 

Conversaț

ia 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 
 

Frontală  

Capacitat
ea 

elevilor 

de a 
răspunde 

la 

întrebări 

 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

107 

NR 

CRT. 

Secvența 

didactică 

Ob.

op. 

Conținut 

științific/Activități de 

învățare 

STRATEGII DIDACTICE EVALU-

ARE 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organi-

zare 

 

 

 

 

 

4. 

Prezenta-

rea noului 

conținut 
 

Astăzi, la ora de 

Dezvoltare 

personală, vom 

discuta despre 
sporturile 

specifice 

anotimpului de 
iarnă. 

Conversaț

ia  

 

 

 

            - 

 

 

 

 

 

 

Capacitat

ea de a fi 

atenți la 
explicațiil

e 

învățătoar
ei 

5. 

 

Dirijarea 

învǎţǎrii 

 

 

O1 

 
 

 

O2 
 

 

 
O3 

 

Se inițiază o 

conversație 

pornind de la 
imaginile din 

caietul auxiliar: 

 
- Ce sport este 

prezentat în 

imagine? 
- Alcătuiți 

propoziții pe baza 

imaginii. 

- Ce alte sporturi 
cunoașteți? 

- De ce este 

important să 
facem sport? 

- Care este sportul 

tău preferat? De 
ce? 

Se lucrează pe 

caietul auxiliar 

exercițiile de la 
pagina 61: 

- să coloreze litere 

pentru a alcătui 
cuvinte; 

- să citească 

numele copiilor 

care practică 
acelați sport; 

 
Conversaț

ia 

 

 
Observați

a 

 
 

Explicația  

 
 

Exercițiul 

 

 

 

Tabla  

magnetică 
 

 

 
Caiet  

auxiliar 

 
 

 

 

 
 

 

 

Frontală 
 

 

 
 

 

Individuală  Capacitat
ea de a 

alcătui 

enunțuri 

 
Capacitat

ea de a 

citi 
 

Capacitat

ea 
elevilor 

de a face 

corespon

dențe 
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NR 

CRT. 

Secvența 

didactică 

Ob.

op. 

Conținut 

științific/Activități de 

învățare 

STRATEGII DIDACTICE EVALU-

ARE 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organi-

zare 

 

- să alcătuiască 
enunțuri pe baza 

unor imagini. 

6. 

Obţine-

rea perfor-

manţei şi 

asigura-

rea  

feedback-

ului 

 

 

O1 
 

 

 

Copiii vor primi o 

fișă individuală de 
lucru. 

Primul exercițiu 

conține imagini cu 
diverse sporturi, 

iar ei vor trebui să 

identifice și să 
încercuiască doar 

sporturile de iarnă. 

Al doilea exercițiu 

solicită elevii să 
facă 

corespondența 

între poziția 
sportivului și 

obiectul cu care s-

ar putea deplasa în 
acea poziție. 

Munca 
independe

n-tă 

Conversaț

ia  

 

Fișe de 
lucru 

 

Creioane 
colorate 

Carioci  

 

Frontală 
 

 

Individuală 
 

Capacitat

ea 
elevilor 

de a 

recunoașt

e 
sporturile 

de iarnă  

 

 

7. 

 

Activități 

în 

completa-

re  

 

 

 

O4 
 

O5 

 
 

 

Joc: ,,Recunoaște 

sportul”. 

Se formează două 
echipe. Câte un 

copil din fiecare 

echipă va ieși în 
fața clasei și va 

mima un sport, iar 

echipa lui va 

trebui să-l 
recunoască. 

Echipa cu cele mai 

multe sporturi 
recunoscute 

câștigă. 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

Frontală 

 
Individu

a-lă 

 
Pe grupe 

 

 

Capacitat

ea de a 
mima 

 

 

8. 

 

Încheierea 

şi 

 Fac aprecieri 
generale şi 

individuale asupra 

participării 

 
Conversa- 

ția 

Explicația  

 
Emoticoane 

- zâmbet 

 
Frontal  

Individu

al 

 
Capacitat

ea de 
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NR 

CRT. 

Secvența 

didactică 

Ob.

op. 

Conținut 

științific/Activități de 

învățare 

STRATEGII DIDACTICE EVALU-

ARE 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organi-

zare 

 

evaluarea 

activităţii 
elevilor la lecţie, 
precum şi asupra 

comportamentului 

lor pe parcursul 
orei.  

Elevii primesc 

câte o față 

zâmbitoare. 

autoevalu
are  

 

 

PROIECT DIDACTIC 

profesor învățământ primar Gânju Ștefana-Ioana 

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău, Structura „Ion Luca” Bacău 

 

Clasa: Pregătitoare  
Disciplina: Dezvoltare personală 

Forma de realizare: integrată (DP+AVAP) 

Unitatea de învăţare: „Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos” 

Subiectul:Trăsături fizice. Schema corporală: alcătuirea şi denumirea părţilor corpului 

Tipul lecţiei: mixtă 

Durata  activităţii: 35 min + 10 minute (activități recreative) 
Obiective operaţionale: 

A. Cognitive: 

La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili: 

OC1 – să recunoască părțile componente ale corpului; 
 

Nivel maximal Nivel mediu Nivel minimal 

Recunoaște toate părțile 
corpului cu ușurință. 

Recunoaște majoritatea 
părților corpului, cu puține 

dificultăți. 

Recunoaște puține părți ale 
corpului. 

OC2 – să identifice corect poziția fiecărei părți componente ale corpului uman; 

Nivel maximal Nivel mediu Nivel minimal 

Identifică corect poziția 

tuturor părților corpului. 

Identifică, cu puține 

dificultăți, părțile corpului. 

Identifică cu dificultate 

pozițiile părților corpului 

uman. 

OC3 – să precizeze importanța și rolul părților corpului; 

Nivel maximal Nivel mediu  Nivel minimal 

Precizează rolul tuturor 

părților corpului. 

Precizează 2 - 4 părți ale 

corpului și rolul acestora. 

Precizează 1 - 2 roluri ale 

unor părți ale corpului. 

B. Afectiv-aptitudinale: 

OA1: vor manifesta interes pentru activități; 

C. Psihomotrice: 
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OM1: să utilizeze adecvat materialul didactic prezentat; 
Competențe specifice: 1.1. 

A. Resurse bibliografice: 

- Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ, clasa pregătitoare, clasa I 

şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
B. Strategia didactică: mixtă 

a. metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul didactic; 

b. mijloace de învăţământ: auxiliar, imagini, fişe, laptop, videoproiector; 
c. forme de activitate: frontală, individuală, pe echipe. 

Desfăşurarea activităţii 

 

Etapele 

lecţiei 

O 

Obiecti-
ve 

S 

Sarcini didactice 

I 

Instrumente 

E 

Evaluare 

Activitatea 

cadrului didactic 
Activitatea elevilor 

  

1. 
Captarea 

atenţiei 

 

 

Pregătesc 

materialele 
necesare pentru 

desfăşurarea 

orei în condiţii 
optime. 

 

Se adresează 
întrebarea: „Ce 

vă place cel mai 

mult la corpul 

vostru?” 

Îşi pregătesc 

materialele pentru 
lecţie. 

 

Participă cu interes, 
având răspunsuri 

unice. 

Metode şi 

procedee: 
- conversaţia, 

explicaţia 

Forma de 

activitate: 

- frontal 

 

 

Observarea 
sistematică 

Aprecieri 

verbale 

2. 

Enunţarea 
obiective-

lor 

 

 

„Astăzi vom 

repeta și vom 

învăța părțile 
corpului 

omenesc, dar și 

cum să descriem 

pe cineva.” 

Sunt atenţi şi 

manifestă interes 

pentru noi achiziţii. 

Metode şi 

procedee: 

- conversaţia 

- frontal 

- observare 

directă 

3. 

Actualiza-

rea 

cunoştinţe
lor 

anterioare 

 

 

 Se adresează 

întrebările: 

„Despre ce am 
învățat ora 

trecută la 

Dezvoltare 

personală?” 
„Ce reguli de 

igienă 

cunoaștem?” 

Elevii vor răspunde 

cu interes la 

întrebări. 
„Ora trecută am 

învățat despre igiena 

personală.” 

Metode şi 

procedee: 

- conversaţia 

Forma de 
activitate: 

- frontal 

- observare 

sistematică 
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4. 
Prezenta-

rea 

noului 

conţinut 
 

 

 

Se va prezenta cu 
ajutorul 

videoproiectorul

ui o imagine cu 

părțile corpului 
omenesc (Anexa 

1) și se vor 

preciza acestea. 
Fiecare elev va fi 

trecut la tablă să 

arate părțile 

indicate de 
învățător. 

Se vor discuta 

rolurile părților 
corpului. 

Exemplu: 

„Picioarele ne 
ajută să ne 

deplasăm dintr-

un loc în altul.” 

Elevii sunt atenți la 
indicații și participă 

cu interes. 

 

Metode şi 

procedee: 

- conversația 
- explicația 

- exercițiul 

 

-

observarea 

sistematică 

și aprecieri 
verbale 

5. 

Dirijarea 
învăţării 

 

 
 

 

 

 

Elevii vor aduce 
jucării de pluș la 

școală și 

împreună cu 
învățătoarea vor 

denumi părțile 

corpului cu 

ajutorul acesteia 
și vor preciza 

dacă jucăriile lor 

au sau nu au 
toate părțile 

corpului uman. 

După această 

activitate, elevii 
vor avea de 

vorbit despre o 

trăsătură a 
corpului 

colegului de 

bancă. 
Exemplu: „Mie 

îmi plac ochii lui 

pentru că sunt 

verzi.” 

Elevii sunt atenți la 
explicațiile 

învățătoarei, 

participând activ la 
activitate. 

 

 

 
Elevii oferă diverse 

opinii despre ceilalți 

colegi. 

Metode și 

procedee: 
- conversația 

- exercițiul 

- explicația 
- frontal  

- jucării 

 

Observare 

sistematică 
și aprecieri 

verbale 
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6. 

Obţinerea 
performan

-ţelor 

 

 

 

 
 

Elevii vor primi 
o planșă (Anexa 

2) cu un băiat 

sau o fată ce are 

o parte a 
corpului lipsă. 

Aceștia vor avea 

de desenat 
partea lipsă și de 

realizat un 

autoportret. 

Elevii vor participa 
cu entuziasm la 

realizarea propriului 

portret. Metode: 

conversația, 
explicația, 

imagini 

Observare 

sistematică 

și aprecieri 
verbale 

7. 

Evaluare  

 

 

Se va realiza 
prin discutarea, 

din nou, a 

părților corpului 
uman, a rolului 

acestora și a 

poziției lor. 

 

Elevii vor fi atenți la 
întrebări și vor oferi 

răspunsuri corecte. 
Metode: 

conversația, 
explicația,exerciț

iul 

Observare 
sistematică  

8. 

Retenţia 
și 

transferul  

 

Se fac aprecieri 

asupra 

activității. Elevii 
care s-au 

evidențiat pe 

parcursul 

activității vor 
primi 

recompense. 

Elevii vor fi atenți la 

aprecierile realizate 

de învățătoare. 

Procedee: 

- frontal 
Aprecieri 
verbale 

 
 

PROMOVAREA FOLCLORULUI PRIN ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI 

EXTRACURRICULARE 

profesor învățământ primar Gârmacia Simona-Maria 
Școala Gimnazială „Explorator Teodor Gheorghe Negoiță” Sascut, jud. Bacău 

 

Observăm că în contextul social actual tehnologia câștigă teren în fața culturii 
tradiționale, tinerii nu mai sunt interesați de arta populară, veritabilă comoară a poporului român. 

În cadrul școlii românești se impune să facem toate demersurile pentru ca tezaurul 

nostru extrem de valoros, folclorul național, să fie cunoscut, să se păstreze și să se transmită 
generațiilor viitoare. 

Dintre finalitățile urmărite în activitatea educațională la ciclul primar, amintim:  

- educarea copiilor pentru cunoaşterea valorilor materiale, morale și spirituale ale poporului 

nostru; 
- dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea şi respectarea tradiţiilor locale;  

- dezvoltarea ataşamentului tinerei generaţii faţă de valorile credinţei străbune, ale istoriei şi 

culturii locale; 
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Copiii trebuie îndrumaţi spre cunoaşterea folclorului românesc, în cadrul activităților 
de învățare specifice fiecărei discipline din planul cadru de învățământ, stimulând dezvoltarea 

aptitudinilor, a talentului, încurajând competiţia, comunicarea, asumarea de responsabilităţi, 

orientând cadrul optim de formare a unei personalităţi complete şi complexe. 

 Elementele de folclor tradițional pot fi promovate cu succes prin creațiile literare (poezii, 
povestiri, proverbe, zicători) în cadrul orelor de Comunicare în limba română/Limba și literatura 

română, clasele pregătitoare-IV. Folclorul descrie în creațiile literare nu numai obiceiuri şi 

tradiţii, dragostea pentru natură şi muncă, ci şi felul poporului de concepe și a trăi viața, precum 
şi concepţia lui despre lume şi viaţă.  

Proverbele şi zicătorile pot fi puse în valoare pentru a determina la elevi un 

comportament moral-civic adecvat. Acestea precizează ce este bine și ce nu în viața și activitatea 
omului, realizându-se astfel funcția educativă a lor. Proverbele sau zicătorile populare locale sunt 

modele folosite pentru a înţelege o situaţie de viaţă sau un mod de comportare.  

La orele de educație muzicală pot fi învățate colinde pentru serbările de Crăciun și 

cântece din folclorul copiilor, iar pași de dans popular pot fi exersați la lecțiile de Joc și mișcare 
și de Educație fizică. Școlarii pot deveni culegători de folclor atunci când li se solicită să  înveţe 

de la părinţi, bunici sau alte persoane, colinde, strigături, Pluguşorul, Sorcova, Capra etc. 

De asemenea, la orele de Arte vizuale și abilități practice elevii pot realiza desene, picturi 
inspirate din obiceiurile de iarnă, costume populare, ornarea diferitelor vase tradiționale, obiecte 

pentru decorarea bradului, măști, cusături populare, țesături, vase modelate din argilă etc. 

Activităţile extracurriculare au pronunțat caracter interdisciplinar, prin intermediul lor 
descoperim adevărate maniere de valorificare a folclorului românesc. 

Obiectivele specifice activităților extracurriculare sunt:  

1. asigurarea unui climat propice dezvoltării abilităţilor de comunicare, de relaţionare și 

de muncă în echipă a elevilor;  
2. colaborarea cu alte cadre didactice pentru organizarea unor activităţi inter sau 

pluridisciplinare;  

3. asigurarea unor alternative de petrecere a timpului liber;  
4. dezvoltarea unor atitudini pozitive, umaniste, tolerante; 

5. dezvoltarea aptitudinilor motivaţionale, ale creativităţii, ale simțului estetic, 

recunoașterea și respectarea valorilor moral-civice; 

6. dezvoltarea capacităţilor de experimentare a unor forme de învăţare care se suprapun 
sau nu modelului tradiţional;  

7. experimentarea unor situaţii concrete de viaţă și valorificarea lor;  

8. dezvoltarea unei dimensiuni europene a activităţilor prin implementarea unor proiecte 
în colaborare cu alte școli din Europa. http://video.elearning.ubbcluj.ro/wp-

content/uploads/2016/08/134267_P7_Suport_curs.pdf 

 Amintim câteva exemple de activități de învățare cu specific folcloric care pot fi realizate în 
cadrul școlii și care contribuie la îndeplinirea unora din obiectivele sus menționate:  

o realizarea unor panouri decorative pentru pavoazarea încăperilor din şcoală; 

o amenajarea de expoziţii cu produse ale activității elevilor: ouă încondeiate, măşti, 

icoane, cusături, țesături; 
o colectarea de costume populare, obiecte tradiționale vechi, covoare de la oamenii din 

comună; 

o amenajarea unui cabinet etnografic cu produse tradiționale specifice zonei; 

http://video.elearning.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/08/134267_P7_Suport_curs.pdf
http://video.elearning.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/08/134267_P7_Suport_curs.pdf
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o organizarea la şezători populare cu ocazia diferitelor sărbători: de ziua mărţişorului, de 
Crăciun, de Paști etc. 

o desfășurarea serbări şcolare cu diverse programe artistice.  

o vizite la muzee de etnografie și folclor; 

o participare la concursuri și festivaluri de folclor cu dansuri sau/și cântece populare. 
Activitatea artistică şcolară constituie o parte componentă a vieţii culturale şi are o 

importanţă deosebită pentru pregătirea elevilor în viaţa socială şi culturală.  

 La Școala Gimnazială Sascut-Sat, s-a conturat, începând cu anul 2005, Ansamblul 
Folcloric de cântece şi dansuri populare, Doruleţul, alcătuit din dansatori şi grup vocal, cu 

scopul de a promova folclorul local și de a transmite din generație în generație valorile culturale 

ale poporului român. 
Activitatea ansamblului folcloric dezvoltă școlarilor trăsături de caracter, cum sunt: 

sârguinţă, promptitudine, conştiinciozitate, corectitudine, seriozitate; atitudini faţă de societate: 

cooperare, afecțiune faţă de locul natal, sociabilitate; atitudini faţă de muncă: hărnicie, spirit de 

iniţiativă, de întrajutorare; atitudini faţă de ei înşişi: modestie, curaj, spirit critic și autocritic; 
dezvoltă gândirea, memoria, imaginația, creativitatea, simţul estetic. 

Ansamblul nostru interpretează melodii şi dansuri din zona Bacău, obiceiuri legate de 

sărbătorile de iarnă, și de alte momente din viața satului. 
Ca elevii să fie motivați să participe la această activitate, a fost importantă atmosfera 

realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi seriozitate. Copiii 

socializează bine unii cu alţii, există o relație bazată pe încredere reciprocă între instructori și 
elevi, astfel încât întreagul demers artistic educativ are de câştigat. Prin cântec şi dans, elevii 

cunosc mai bine trecutul, tradiţiile, frumuseţile poporului nostru.  

  Folclorul face parte din fiinţa românului. Ne naştem cu dragostea pentru tradiţiile şi 

obiceiurile noastre, ale poporului; datoria cadrelor didactice, este aceea de a pune în valoare 
bogăţia inepuizabilă a artelor tradiţionale, de a dezvolta în sufletele elevilor noştri, respect şi 

dragoste pentru aceste comori. 

Putem afirma că, valorificând cu elevii elementele de folclor românesc în cadrul 
activităților școlare și extracurriculare, contribuim la elaborarea unui act cultural-educativ. 

 

 

TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE 

profesor învățământ primar Dumitru Maria 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Autorul Teoriei inteligenţelor multiple, Howard Gardner, (pe care le-a definit în lucrarea 

The Frames of Mind - Structurile spiritului),profesor de teoria cunoaşterii, educaţie şi 

psihologie, la Universitatea Harvard, propune o nouă viziune asupra inteligenţei. Teoria 
inteligenţelor multiple este considerată drept cea mai importantă descoperire în domeniul 

pedagogiei după Leon Piget. Teoria lui porneşte de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite 

şi autonome ce conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi învăţare.  

Autorul Teoriei inteligenţelor multiple,Howard Gardner, defineşte cele opt tipuri de 
inteligenţă după cum urmează: 

1. Inteligenţa logico matematică  

♦ Persoanele cu inteligenţă matematică logică au abilitatea de a opera cu modele, categorii 
şi relaţii, de a calcula, a efectua operaţii matematice şi logice complexe, gândesc inductiv şi 
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deductiv, problematizează, se manifestă critic şi creativ în rezolvarea diferitelor situaţii de 
viaţă, pun la îndoială evidenţele, manipulează mediul înconjurător, propun soluţii originale, 

concep scurte experimente de tipul ipotetic Ce-ar fi dacă...?învaţă metodic, organizat. Sunt 

atraşi de jocurile de şah, de cele de perspicacitate şi foarte mult de computere.  

2. Inteligenţa lingvistică  

♦ Învaţă repede limba maternă şi limbile străine, vorbesc şi citesc cu plăcere, compun, 

spun glume să-i delecteze pe ceilalţi, au memorie bună, reţin uşor versurile, scriu cu uşurinţă. 

Sunt atraşi de jocurile de cuvinte precum Scrable, rebusuri, anagrame, rime fără sens, dau 
atenţie cuvintelor înscrise pe indicatoare mai mult decât priveliştilor, conving pe alţii cu 

uşurinţă, îşi aleg, în procent ridicat cariera în funcţie de capacităţile lingvistice, au vocaţie de 

scriitori şi oratori. 
3. Inteligenţa muzicală 

♦ Aceştia discern varietatea sunetelor, sesizeză când interlocutorul nu are intonaţia şi 

ritmurile potrivite în comunicare, ţin minte linia melodică a cântecelor, cântă şi fredonează o 

melodie fals interpretată, recunosc, reproduc şi creează muzică folosind un   instrument 
muzical sau vocea, ascultă activ, simt legătura dintre muzică şi emoţii, se programează în timp 

cu uşurinţă. Sunt atraşi de instrumente muzicale, de spectacole, devin, în cele mai multe 

cazuri, artişti, profesori de artă muzicală, interpreţi, compozitori, regizori. După Gardner, acest 
tip de inteligenţă reprezintă ,,capacitatea de a percepe (în calitate de meloman), de a 

discrimina (în calitate de critic muzical), de a transforma (în calitate de compozitor) şi de a 

exprima (în calitate de interpret) formele muzicale” (Armstrong, 2000). 
4. Inteligenţa spaţială 

♦ Înseamnă să gândeşti în imagini; să percepi cu acurateţe şi acuitate (agerime) lumea 

vizuală; să sesizeze cele trei dimensiuni; să recreeze aspecte ale experienţei vizuale cu ajutorul 

imaginaţiei; să înţeleagă relaţiile din spaţiu. 
♦ Persoanele cu inteligenţă vizual- spaţială operează cu modele mintale ale lumii spaţiale, 

se situează în spaţiu, ştiu precis cum şi unde sunt aşezate lucrurile, vizualizează lucruri şi 

fiinţe, văd imagini vizuale când închid ochii, schiţează, creionează, desenează, colorează şi 
fotografiază cu plăcere, realizează ,,puzzle-uri” vizuale şi labirinturi, au vise intense, preferă 

să citească lucrări scrise când sunt bogat şi variat ilustrate, să vadă filme, diafilme, expoziţii, 

deoarece reţin mai uşor faptele, ideile imaginile, noţiunile, au înclinaţii spre studiul geometriei 

şi spre construcţii, învaţă foarte bine vizualizând.  
Această inteligenţă este caracteristică arhitecţilor, designerilor, arhitecţilor plastici, 

fotografilor. 

5. Inteligenţa corporal chinestezică  

♦ Persoanele cu această inteligenţă rezolvă problemele folosind corpul/părţi ale corpului, 

au stuctură atletică, în mod obişnuit practică un sport sau o activitate fizică, folosesc mâinile 

în activităţi concrete cum sunt: cusutul, croşetatul, sculptatul, tâmplăria sau modelajul, repară 
cu uşurinţă, aleargă mult, nu pot sta într-un loc mult timp, folosesc limbajul trupului, imită pe 

cei din jur, simt nevoia să atingă lucrurile pentru a învăţa cât mai multe despre acestea, sunt 

atrase de distracţiile periculoase şi de experienţele fizice senzaţionale sau care provoacă 

spaima. 
Acestă inteligenţă o au, îndeosebi, sportivii, dansatorii, sculptorii. 

6. Inteligenţa interpersonală 

♦ Gândesc despre alte persoane şi le înţeleg; ştiu cum să le abordeze şi cum să lucreze cu 
ele; au capacităţi simpatice şi empatetice; diferenţiază oameni; sunt sensibili la motivele, 
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intenţiile şi stările acestora; reacţionează adecvat la semnalele celor din jur, implică deprinderi 
de comunicare verbală şi nonverbală . 

♦ Persoanele cu inteligenţă interpersonală îşi consiliază colegii, mediază conflictele, sunt 

sociabile, au mulţi prieteni, se impun ca lideri informali, se simt foarte bine în mijlocul unei 

mulţimi, sunt atrase de sporturile care se practică în grupuri şi de jocurile de societate, simt 
dorinţa/provocarea de a învăţa o altă persoană sau un grup de persoane ceea ce ştiu mai bine, 

detectează intenţiile şi sentimentele celor din jur, au abilităţi de conducători înăscuţi, se 

implică în activităţi sociale, au un grup de prieteni apropiaţi. 
7. Inteligenţa intrapersonală 

♦ Aceste persoane cu inteligenţă intrapersonală îşi petrec, de obicei, timpul singure, 

meditând asupra propriei persoane şi a vieţii, se gândesc intens şi frecvent la propriile lor 
scopuri, au un hobby despre care nu vorbesc cu nimeni, au secretele lor, sunt capabile să 

răspundă singure obstacolelor, piedicilor vieţii cu vioiciune şi flexibilitate, preferă să înveţe 

independent, prin sarcini individualizate, au abilităţi de motivare şi manipulare, ţin un jurnal 

personal, sunt propriul lor şef, încep afaceri de unul singur, au vocaţie de psihoterapeuţi şi 
lideri religioşi. 

8. Inteligenţa naturalistă 

♦ Oamenii înzestraţi cu această inteligenţă sunt interesaţi de tipare şi de comportamente, 
de clasificarea şi de catalogarea lor, organizează cu plăcere lumi sintetice, sunt atrase de 

medicina naturistă, se pricep la ceaiuri şi la efectele lor curative, sunt specialiste în artele 

culinare, preferă activitatea în aer liber, acordă atenţie detaliilor, iubesc natura, animalele şi 
plantele, învaţă observând relaţiile, comparând şi valorificând informaţiile senzoriale, au 

vocaţie de cercetători ai naturii. 

Astronomii, biologii, ecologii care o posedă, nu operează cu simboluri sau scheme ca 

matematicienii, ci mai degrabă organizează tiparele observate clasificân-  du-le şi 
categorisându-le. 

 Gardner spune că ,,întreaga noastră cultură de consumatori se bazează pe inteligenţa 

naturalistă”. 
9. Inteligenţa existenţială 

 Gardner este convins că este o modalitate de cunoaştere a lumii care îi caracterizează pe 

filozofi, pe cei care pun întrebări despre sensul fericirii, începutul universului etc. Probabil că şi 

spiritualitatea aparţine acestui tip de inteligenţă. Teoria lui Gardner justfică ceea ce se poate 
constata de altfel în activitatea cotidiană a fiecăruia, că nu învăţăm în acelaşi mod, că avem 

stiluri şi atitudini de învăţare diferite şi, ca urmare, avem nevoie de un tratament diferit, 

individualizat, pe tot parcursul procesului de instruire şi formare.  
Bibliografie: 

1. Gardner, H.-, Inteligenţele multiple. Noi orizonturi, Ed. Sigma, Buc., 2006. 

 

 

PERSPECTIVE DE ABORDARE ACOMPETENŢEI DE COMUNICARE 

profesor învățământ primar Daniela Loțcu 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

  În studiile de specialitate, comunicarea este definită prin apelul la diferite orientări din 
planul lingvisticii, evocându-se componente care vizează competenţa şi performanţa. Prima 

componentă conţine abilitatea de a aplica reguli gramaticale, de a formula expresii corecte din 
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punct de vedere gramatical şi de a le folosi corect în context adecvat. Competenţa poate fi 
percepută atât din punct de vedere pedagogic, cât şi lingvistic. Componenta pedagogică stă la 

baza unei întregi teorii a educaţiei şi a învăţării limbajului precum şi a comunicării, prin 

asigurarea unui caracter funcţional al acestuia. Componenta lingvistică vizează cunoaşterea 

abstractă a unei limbi şi nu poate ignora o facultate înnăscută, de natură lingvistică, a fiinţei 
umane. 0 definitie succinta a modelului comunicativ retine specificul acestei abordari, si anume 

centrarea procesului educativ pe comunicare. Din punct de vedere didactic, acest fapt presupune 

constituirea unei viziuni coerente asupra comunicarii, structurata deopotriva teoretic si practic. 
  Fundalul teoretic al modelului comunicativ-functional selecteaza și corelează o serie de 

categorii dintre care rețin, ca definitorii: situația de comunicare, funcțiile limbajului și 

competenta de comunicare. Prin aceste categorii, modelul îsi propune să articuleze aria vastă a 
comunicării, arie circumscrisă de specialiști prin două grupuri de definiții. Primul grup 

reprezinta comunicarea ca un proces prin care A trimite un mesaj lui B, mesaj care are un efect 

asupra acestuia. Cel de-al doilea definește comunicarea ca negociere si schimb de semnificație, 

procese în care mesajele, persoanele determinate cultural și „realitatea” interacționează în așa 
fel încât să permită ca înțelesul să fie produs, iar înțelegerea să apară. 

  Cele două categorii de definiții sunt expresia unor perspective complementare, ce 

accentueaza fie procesul de transmitere a mesajului (cine și ce spune? cui spune?, pe ce canal și 
cu ce efect?...), fie procesul de producere a sensului (care este raportul dintre elementele ce 

alcatuiesc textul? care este raportul dintre text și realitatea la care se referă? dar raportul dintre 

text și experiența socială și cea a receptorului?...). 
  Consider ca instituirea unei viziuni didactice globale asupra comununicării presupune 

integrarea ambelor perspective, comunicarea fiind transmitere de informații în vederea 

producerii întelesului și realizării înțelegerii. 

  Emiţătorul este definit, din perspectivă pragmatică, drept autor al acţiunii verbale, fapt 
care îi atribuie un rol dinamic în comunicare. Acţiunea în sine este enunţată de acesta, dar se 

doreşte realizată de către destinatar. Prin urmare, analizând schema realizării unei comunicări, 

identificăm dialogul, care este o formă de manifestare a interacţiunii verbale. Astfel, se relevă 
împletirea codului lingvistic cu un cod social, în procesul de comunicare, de fapt în definirea 

situaţiei de comunicare. Acest aspect denotă implicarea majoră a disciplinei Limba şi literatura 

română în construirea la elevi a competenţei sociale şi civice, prin înţelegerea codurilor de 

comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii şi prin 
conştientizarea interacţiunii dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană. 

  În Cadrul Comun European, competenţa de comunicare lingvistică se defineşte prin 

relaţia a trei componente specifice: componenta lingvistică, componenta sociolingvistică şi 
componenta pragmatică, prezentate în elementele lor fundamentale ca o sinteză între cunoştinţe, 

aptitudini şi deprinderi. Componenta lingvistică vizează formarea deprinderilor lexicale, 

fonetice, sintactice, în vreme ce componenta sociolingvistică valorifică parametrii socioculturali 
ai utilizatorului limbii, iar componenta pragmatică se concretizează în utilizarea funcţională a 

resurselor lingvistice (realizarea funcţiilor comunicative, a actelor de vorbire), bazându-se pe 

schemele sau descriptorii schimburilor interacţionale. 
Bibliografie: 

1. Gramatica limbii române, vol. I, II, Editura Academiei, Bucureşti, 2005; 

2. Programele de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII, aprobate în cadrul Comisiei Naţionale, 

august 2009; 
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3. Alf Lombard, La langue roumaine; Une presentation (Bibliotheque francaise et romane. Ser. A: 

Manuels et etudes linguistiques, Paris, 1974; 

4. Ileana Oancea, Semiostilistica, Timişoara, Editura Excelsior, 1998; 

5. Alina Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu – Structuri didactice deschise, Editura Paralela 

45, 2003. 

 

 

PROIECT DE LECTIE 

profesor învățământ primar Mihai Cornelia 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

 
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea si scaderea numerelor din concentrul 0 - 10, cu 4 unități  

DISCIPLINE IMPLICATE 

✓ Comunicare în limba română 

✓ Muzică și mișcare 

✓ Dezvoltare personală 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Matematică şi explorarea mediului  

1.1.;1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 

Comunicare în limba română 

1.1.; 1.3.;2.1.; 

Dezvoltare personală 

2.3.; 

Muzică și mișcare 

2.1.. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 – să identifice cardinalul unei mulțimi; 
O2 - să stabilească vecinii numerelor în concentrul 0 - 10; 

O3 – să compare numere în concentrul 0 - 10 

O4 – să rezolve operații de adunare cu 1 - 5 unități, prin numărare;  

O5 - să identifice litera care corespunde sunetului inițial al unor cuvinte date; 
O6 – să participe cu interes la activitate; 

STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul didactic, munca 
independentă, problematizarea; 

 MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE: ghicitori, fișe de lucru, creioane colorate, foi flipchart, 

markere, imagini cu veverița din povestea de la CLR, alune, calculator, exercițiu- joc în 
Wordwall:  

https://wordwall.net/ro/resource/30351211 

https://wordart.com/ivgpfct32m6q/word-art 

https://wordart.com/ivgpfct32m6q/word-art 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec2MxiwEZt2fayUrzQOdpBQ1ljLQcUdXCPn

MVdPF5GK3IZ-Q/viewform?usp=sf_link 

https://wordwall.net/ro/resource/9789745 
MODURI  DE ORGANIZARE: frontală, individuală. 

https://wordwall.net/ro/resource/30351211
https://wordart.com/ivgpfct32m6q/word-art
https://wordart.com/ivgpfct32m6q/word-art
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec2MxiwEZt2fayUrzQOdpBQ1ljLQcUdXCPnMVdPF5GK3IZ-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec2MxiwEZt2fayUrzQOdpBQ1ljLQcUdXCPnMVdPF5GK3IZ-Q/viewform?usp=sf_link
https://wordwall.net/ro/resource/9789745
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RESURSE TEMPORALE: 45 min (35 minute activități de învățare+ 10 minute activități 
recreative) 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERDISCIPLINAR  

,,OBICEIURI STRĂVECHI ÎN TIMPURI NOI” 

profesor învățământ primar Apreotesei Maria-Diana 

 Școala Gimnazială ,,Regina Maria” Mănăstirea-Cașin, județul Bacău 
 

ARGUMENT - Locuitorii Văii Cașinului posedă tradiţii şi obiceiuri de o rară frumuseţe 

şi de o deosebită valoare spirituală, concentrate în jurul sărbătorilor de iarnă. Copiii aşteaptă cu 
mare nerăbdare această perioadă, participând cu plăcere la toate activităţile specifice: să asculte 

poveşti şi legende, să înveţe poezii şi colinde, să danseze, să confecţioneze podoabe şi măşti, să 

meargă cu uratul, cu capra, cu ursul. 

În contextul actual, şcoala este chemată să se îndepărteze de rolul tradiţional centrat pe 
transmiterea de cunoştinţe delimitate strict pe discipline de studiu şi să-şi asume un rol mult mai 

complex, pregătindu-i pe copii pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi 

şi competenţe care să-i ajute să-şi găsească menirea socială în funcţie de aptitudinile şi abilităţile 
fiecăruia. Elevii trebuie antrenaţi în activităţi privind tradiţiile şi obiceiurile locale, în vederea 

păstrării şi continuării acestora, dar şi pentru că ele constituie un izvor de inspiraţie pentru o 

meserie viitoare. Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii care creează copiilor o stare de bună 
dispoziţie favorabilă dezvoltării psihice, fizice şi estetice. 

SCOPUL: Păstrarea şi transmiterea tradiţiilor naționale și locale, specifice sărbătorilor 

de iarnă. Afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor, prin intermediul literaturii, 

artelor plastice, muzicii, utilizând tehnologia informaţiilor şi învăţarea bazată pe proiecte. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

➢ să stimuleze potenţialul creativ al elevilor, cultivând sensibilitatea artistică şi 

capacitatea de exprimare plastică; 
➢ să dezvolte dragostea şi admiraţia faţă de obiceiuri şi tradiţii în general;  

➢ să stimuleze interesul faţă de păstrarea şi transmiterea obiceiurilor locale; 

➢ să atragă efectiv şi afectiv elevii, în organizarea activităţilor extraşcolare; 

➢ să utilizeze calculatorul pentru obţinerea de noi informaţii; 
➢ să dezvolte competenţe ale secolului XX – colaborare, cooperare, iniţiativă şi 

autonomie; 

GRUP ŢINTĂ: 

Beneficiari: direcţi - 18 elevi ai clasei a IV-a și indirecţi - cadrul didactic, părinţi, rude, prieteni 

ai elevilor, reprezentanți ai comunității locale;  

RESURSE: 

a) Materiale:  

- materiale de lucru specifice creaţiilor literare, plastice, colajelor; 

- costume populare, costume pentru jocuri cu măști; 

- calculator, imprimantă, aparat foto digital, cameră video, CD-uri; 
- mape pentru portofolii; 

- spaţiu amenajat pentru expoziţie; 

b) Informaţionale: proiect scris, fişe de observaţie, diplome, site-uri pe internet; 
c) Temporale: 2 săptămâni 
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d) Metodologice: 
- strategii didactice: deductive, inductive, evaluative; 

- forme de organizare: individuală, grupe de 6 elevi, în perechi, frontală; 

EVALUAREA: 

- fişe de observaţie; expoziţie cu lucrări, fotografii; diplome pentru elevi; mapele elevilor; 
desfășurarea serbării; portofoliul clasei; ,,Turul galeriei”; CD; TCV-ul;  

DISEMINARE: Mediatizarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice şi al Cercului 

Pedagogic, reviste de specialitate, pagina școlii. 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Proiectul îşi propune să-i facă pe copii să înţeleagă că a fi modern nu înseamnă să uiţi 

tradiţiile şi obiceiurile din vechime, ci dimpotrivă, înseamnă a le păstra cu sfinţenie şi mai ales 
a le face cunoscute şi altora. În urma derulării proiectului elevii vor înţelege că tradiţionalul şi 

modernul pot merge mână în mână, iar calculatorul reprezintă mijlocul potrivit pentru culegerea, 

păstrarea şi transmiterea valorilor tradiţionale. 

Temele grupelor: 
Grupa I - ,,Colindul”; Grupa aII-a - ,,Pluguşorul”; Grupa aIII-a - Jocul cu măşti:,,Capra”, 

,,Ursul” 

Componenţa grupelor: 

Fiecare grupă va fi formată din elevi ce îndeplinesc următoarele roluri: 

Informaticianul - are sarcina de a căuta pe internet şi de a prezenta colegilor, obiceiuri de 

Crăciun şi An Nou, din ţara noastră. 
Cercetătorul – trebuie să culeagă de la rude şi prieteni, obiceiuri specifice zonei. 

Scriitorul – alcătuieşte o compunere despre obiceiul corespunzător grupei. 

Pictorul – reprezintă într-un desen obiceiul respectiv. 

Artistul popular – confecţionează podoabe de pom sau măşti de Anul Nou. 
Interpretul – prezintă colegilor obiceiul ales. 

ETAPELE PROIECTULUI 

Etapa I: Realizarea produselor(2 ore) 
În această etapă au loc: prezentarea temei (proiectului şi a grupelor); a obiectivelor; formarea 

grupelor şi enunţarea sarcinilor fiecărui actor;  munca individuală, pe grupe, frontală.  

Elevii sunt organizaţi în trei grupe a câte 6 elevi. Grupele vor aduna materiale separat, 

în câte o mapă, care apoi va forma un capitol din întregul proiect al clasei. Elevii vor continua  
acasă activitatea de informare şi cercetare pe tema dată. 

Etapa a II-a:  

Evaluarea (2 ore)  

a) Prezentarea lucrărilor din portofolii - pe grupele stabilite în prima etapă. 

Elevii sunt sfătuiţi ca, în timpul activităţilor proiectului, să pună întrebări colegilor din  

celelalte grupe şi să aducă completări. Fiecare actor va completa o fişă de observaţie (pentru 
corespondenţii lui din celelalte grupe), cu cerinţele: vorbeşte corect în propoziţii; prezintă 

material bogat şi edificator; este activ; povesteşte frumos; citeşte corect, expresiv; respectă 

cerinţa dată; aduce noutăţi; este original. 

Fiecare elev va primi permanent feedback de la învăţător şi de la colegi, va fi pus în 
situaţia de a se autoevalua şi de a contribui la întocmirea portofoliului final ,,Obiceiuri străvechi 

la timpuri noi”, dovedind că interdisciplinaritatea pune elevul într-o postură activă şi atractivă. 

În acest mod elevii îşi dirijează propria muncă şi îşi construiesc propriile înţelegeri folosind o 
bogăţie de resurse. Cu alte cuvinte, elevul învaţă gândind probleme şi încercând să le rezolve. 
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REZULTATELE PROIECTULUI: Realizarea portofoliilor elevilor/clasei;TCV-ul 
clasei;Expoziţie cu lucrări, fotografii;Prezentarea spectacolului de Crăciun. 

CONCLUZII 

Folosind proiectul educaţional, ca metodă de evaluare interdisciplinară realizată și cu sprijinul 

calculatorului, am încurajat elevii să caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare şi nu în ultimul rând, 

să-şi scoată din ,,cutiuţele” minţii lor, cunoştinţele, indiferent la ce disciplină au fost dobândite. Ajutând 

elevii să investigheze în profunzime subiectul, să colaboreze, să lucreze în echipă, să aibă iniţiativă, să ia 

decizii, să rezolve probleme, acest proiect are un real potenţial formativ, superior celorlalte metode de 

evaluare. 

 

 

ROLUL TEMELOR PENTRU ACASĂ 

profesor învățământ primar Mihaela Preda 
Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” Oneşti 

 

„Executarea se învață exersând. Talentul se dezvoltă prin exercițiu. Cititul se învață 
citind, scrisul scriind, cântul cântând. Fiecare limbă se deprinde pe cale orală, prin auz, lectură, 

decât prin reguli!” (J. A. Comenius) 

  Cum altfel putem să-i ajutăm pe elevii noştri să exerseze ce au deprins la şcoală decât 

proiectând pentru ei sarcini de lucru ce îi ajută să devină independenţi, încrezători în forţele 
proprii şi responsabili? Aceste sarcini de lucru proiectate de noi iau forma temei pentru acasă şi 

sunt un instrument foarte util atât elevilor pentru fixarea, consolidarea şi extinderea achiziţiilor 

învăţării din cadrul activităţilor de la şcoală, cât şi părinţilor, oferindu-le posibilitatea de a se 
implica în procesul educaţional. 

  Din clipa în care copilul începe şcoala, responsabilităţile sale sunt mult mai mari faţă de 

cele pe care le avea când mergea la grădiniţă. Printre acestea se numără şi „tema pentru acasă”. 
Pentru a nu fi percepută ca o povară, este important ca elevii să o vadă, să o înţeleagă ca o 

continuare a activităţii din clasă. Aceasta este o verigă importantă în procesul educaţional şi 

poate fi definită drept un set de cerinţe atribuite elevilor de către dascăli pentru a fi rezolvate în 

timpul orelor din afara şcolii prin activitate individuală, teoretică sau practică, de documentare 
sau elaborare a unei lucrări de sinteză sau a unor proiecte pe baza cunoştinţelor dobândite în 

clasă, fiind o prelungire firească a activităţii didactice desfăşurată de învăţător în clasă. De aceea, 

ele trebuie corelate cu obiectivele urmărite în lecţie, dar şi adaptate la nivelul de vârstă, interesul 
şi posibilităţile elevilor. 

  Pentru ca temele să fie accesibile, realizabile prin munca independentă a elevilor, este 

necesar ca învăţătorul să ofere în lecţie toate datele care permit realizarea lor şi să se asigure că 

au fost înţelese. În acest cadru, se recomandă diferenţierea temelor pentru acasă, menită să 
asigure succesul la învăţătură al tuturor elevilor, atât al celor cu dificultăţi care, primind teme 

adecvate, dobândesc încredere în forţele proprii, manifestă dorinţa de a depune noi eforturi, cât 

şi progresul elevilor cu ritm rapid de lucru, stimulaţi sistematic la nivelul maxim al 
posibilităţilor. „Temele pentru acasă trebuie să fie de așa natură, încât să fie efectuate cu 

ușurință. Scopul lor nu este de a permite împărțirea elevilor în foarte buni și slabi, ci de a controla 

dacă toți elevii și-au însușit un ansamblu de cunoștințe prealabile” (R. Gagne) 
  Ele au un rol primordial asigurându-le elevilor un cadru propice să-și formeze deprinderi 

temeinice de muncă și independență, deprinderi ce le vor servi în viață. Oare va reuşi copilul 

care nu munceşte în şcoală să devină un adult responsabil? Răspunsul este evident. Cu siguranţă, 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU NR. 9/2022 

 

122 

îi va fi dificil să înfrunte provocările vieţii. De altfel, procesul de formare şi modelare continuă 
a omului rămâne o ţintă greu de realizat fără capacitatea de autoeducaţie.  

 Pentru ca temele să fie cu adevărat eficiente este important să ne punem următoarele 

întrebări: 

• Cât timp acordăm din lecţie pentru explicarea temelor pentru acasă? 

• Cât timp acordăm din lecţie pentru verificarea cantitativă sau calitativă a temelor 

pentru acasă? 

• Cât solicităm copiilor să lucreze acasă? 

• Care este raportul dintre activitatea în clasă şi cea propusă acasă? 

• Ce tehnici utilizăm şi în ce măsură reuşim să verificăm calitativ temele pentru 

acasă? 

• Care este calitatea temelor propuse pentru învăţarea orală? 

• Ce aşteptăm de la elev atunci când efectuează temele: lucru independent sau 

implicarea nemijlocită a părintelui? 

 Răspunzând onest la aceste întrebări, vom observa aspecte importante de care trebuie să ţinem 
cont atunci când dăm teme pentru acasă. Folosind teme diferențiate, nivelul de anxietate cu care 

elevii se vor confrunta nu le va afecta capacitatea de învăţare, pentru că rata de succes a temelor 

va creşte preponderent cu satisfacţia elevului de a fi capabil să rezolve sarcinile corect. Este de 
preferat să stabilim teme relevante care să vizeze fie cunoştinţele predate, fie le oferă elevilor 

oportunităţi de a explora conceptele- cheie în zonele lor de interes, îi încurajează să caute cât 

mai multe rezolvări, să realizeze conexiuni şi generalizări. Spre exemplu la matematică, în lecţia 

cu tema: Formarea, scrierea şi citirea numerelor de la 0 la 1000, elevii au avut de căutat situaţii 
din jurul lor în care s-au folosit numerele de la 100 la 1000 pe care să le fotografieze şi să le 

încarce pe Google Classroom. Au identificat numărul casei/apartamentului în care locuiesc, 

gramajul unor produse pe care le cumpără împreună cu părinţii de la magazine, preţul unor 
produse etc.. Alte exemple de teme pot fi: realizarea unui afiş prin care recomandau ciocolata 

preferată după studierea textul „Charlie şi fabrica de ciocolată”, de Roald Dahl sau desenarea 

„Copacului familiei” atunci când au avut de construit dialoguri despre familie şi locuinţă în 
unitatea de învăţare: Familia, leagănul copilăriei.  

Extrem de important este timpul total alocat temelor pe care le primesc elevii. Acest 

lucru este reglementat şi prin ordinul de ministru nr. 5893/ 28.11.2016, făcându-se precizarea 

că durata maximă de rezolvare a temei obligatorii în învăţământul primar este de o oră. De 
asemenea, se recomandă a fi evitate situaţiile când efectuarea temelor presupune implicarea 

părinţilor ce vor trebui să-i ajute pentru că sarcinile sunt prea complexe, iar copilul nu poate 

dovedi autonomie în rezolvarea lor. O atenţie deosebită trebuie acordată şi modului în care vor 
fi corectate temele. Nu se recomandă ca verificarea temelor să fie făcută doar sub forma unor 

observaţii cu pixul roşu pe caiete, ci discutarea şi corectarea lor împreună cu elevii. Astfel, sunt 

recapitulate concepte- cheie, iar informaţiile din memoria de lucru se vor fixa în memoria de 
lungă durată. 

Ţinând cont de toate aspectele evidenţiate mai sus, putem concluziona că temele pentru 

acasă au rolul de a-i ajuta pe elevii să-şi consolideze noţiunile, deprinderile însuşite în activităţile 

didactice, contribuind la formarea competenţelor cheie, de a le dezvolta  deprinderi de muncă 
independentă, de a le asigura un cadru propice pentru folosirea creatoare a capacităţilor 

dobândite pe parcursul lecţiilor, de a-i sprijini în dezvoltarea abilităţilor de organizare a timpului 

de învăţare, de a contribui la consolidarea imaginii de sine, la stimularea motivaţiei, curiozităţii 
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şi responsabilităţii elevului, de a consolida parteneriatul şcoală- familie şi, nu în ultimul rând, 
de a le oferi oportunităţi de învăţare dincolo de mediul şcolar. 

Bibliografie: 

1. Cucoș, C., „Pedagogie”, Editura Polirom, Iași, 2002; 

2. Drăgulănescu, N., Niculae, C., „Managementul calităţii”, Editura Niculescu, 2000; 
3. Râşnoveanu, M., „Temele pentru acasă şi importanţa lor în viaţa unui copil”, Editura Sigma, 

2009. 
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ROLUL COMPETENȚELOR INTERCULTURALE ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI 

PERSONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

profesor învățământ primar Paveluc Maria-Gianina 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

  Educaţia interculturală reprezintă un sistem de principii şi de experienţe educaţionale 
orientate spre formarea prin şi pentru diversitate culturală, dat fiind faptul că este un garant în 

promovarea valorilor interculturale. 

Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei: deprinderea de 
a trăi împreună cu ceilalţi (alături de a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să fii) (Delors, 

2000). Educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor culturale, strategie 

prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale sau de alt gen (diferenţa de sex, diferenţa 

socială sau economică etc.), evitându-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimburile 
inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendinţele de atomizare a culturilor. Abordarea 

interculturală, se arată într-o lucrare editată de Consiliul Europei (Antonio Perotti, 1992), nu 

este o nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce caută să integreze, în 
interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, antropologiei, ştiinţelor socialului, 

politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra interculturalului îşi extrage seva din perspectivele 

deschise de conexiunile disciplinare.  
Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul 

recunoaşterii diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi şi se referă mai puţin (sau 

deloc) la realizarea unei educaţii pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism şi o 

izolare a grupurilor culturale. Educaţia interculturală privilegiază interacţiunea şi dialogul, 
curajul de a ieşi din sine şi dorinţa de proiecţie în celălalt. O educaţie concepută în perspectiva 

interculturală va resemnifica relaţiile dintre şcoală şi alte spaţii educative; ea va deborda zidurile 

şcolii, prelungindu-se şi insinuându-se în activităţile informale, în viaţa de zi cu zi. Cum 
multiculturalul nu se regăseşte doar în perimetrul şcolii (adesea acesta este dincolo sau după 

şcoală), trebuie să ne pregătim în prealabil pentru a-l întâmpina şi valoriza. 

Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a 
percepe, accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezirea terenului 

întâlnirii cu celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să 

se realizeze într-un mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, a purtătorilor unor 

expresii culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un motiv de bucurie, o ocazie de întărire 
a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă a unei  împreună simţiri şi binevenite conlucrări. Altul 

este un prilej de descoperire şi conştientizare a realei identităţi. Căci, în căutarea celuilalt, ne 

descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce suntem, sperăm, merităm. Frumuseţea 
existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul ieşirii din sine, de proiectarea în altul, de iubirea 

celui apropiat - ca şi a celui îndepărtat! 

  Disciplina Educaţie interculturală contribuie la formarea progresivă a competenţelor-

cheie pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi, recomandate de Parlamentul şi Consiliul 
Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce priveşte următoarele domenii de competenţe-cheie: 

• Competenţe sociale şi civice, 

• Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, 
• Sensibilizare şi exprimare culturală, 
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• Comunicare în limba maternă, 

• A învăţa să înveţi. 
  Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-

învăţare a disciplinei Educaţie interculturală au la bază şi promovează următoarele valori şi 

atitudini:  
• respect faţă de demnitatea şi drepturile omului;  

• respect şi deschidere faţă de diversitatea culturală;  

• atitudine pozitivă faţă de persoane care aparţin unor culturi diferite;  

• toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite;  
• valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale;  

• empatie culturală;  

• solidaritate;  
• disponibilitate pentru dialogul intercultural, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare. 

  Finalităţile educației interculturale: 

- învăţarea despre societatea multiculturală şi despre societatea interculturală (reflectată în 
cunoştinţe care presupun atât raportarea persoanei la propriile repere culturale, cât şi raportarea 

la alte experienţe spirituale etc.);  

- învăţarea pentru societatea interculturală (reflectată în competenţe, în reflecţia critică asupra 

semnificaţiei interculturalităţii, în acceptarea şi în respectarea diferenţelor etc.);  
- învăţarea prin intermediul experimentării diferenţei şi a alterităţii (reflectată în valorile 

promovate, în atitudini şi în comportamente). În acest fel, esenţa învăţării interculturalităţii este 

reprezentată de atitudini şi de comportamente care vizează componenta etică a personalităţii 
elevilor şi manifestarea acesteia în relaţiile interumane. 

3. Concluzii 

  Această metodă pretinde studierea sistemică a noilor cunoştinţe din manual. Ea îşi 

propune crearea de priceperi şi deprinderi de a se orienta în textul citit, de a-l analiza şi de a 
reţine reguli şi teoreme. Valoarea acestei metode constă nu numai într-o însuşire temeinică 

acunoştinţelor, ci şi în formarea unor deprinderi de activitate intelectuală. 
Bibliografie: 

1. Boghian, I. (2019). Educație interculturală. Note de curs. Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău; 

2. *** Consiliul Europei & Comisia Europeană (2003). Învățarea interculturală. T-kit. 
Traducere în limba româna autorizată de Programul Parteneriatului European pentru 

Educarea Tinerilor, proiect al Consiliului Europei şi Comisiei Europene, 

responsabilitatea pentru traducere revenind Asociatiei AtelieR; 

3. *** MECTS (2010). Programa şcolară pentru disciplina opțională Educație interculturală. 

[curriculum la decizia şcolii pentru liceu]. [în vigoare]. Bucureşti. Disponibilă la 

http://www2.edu.ro/index.php/articles/curriculum/c557/, ultima accesare 1 martie 2019.  

 

http://www2.edu.ro/index.php/articles/curriculum/c557/
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PROIECT DE LECȚIE 

profesor învățământ primar Păruș Alina-Manuela 
Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești 

 

DATA: 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești  

CLASA: a III - a  

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 
UNITATEA TEMATICĂ: „Iarna” 

FORMA DE REALIZARE: predare integrată 

SUBIECTUL LECŢIEI: Ninsoarea după Edmondo de Amicis 
TIPUL LECŢIEI: mixtă 

DURATA: 50’ 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1;1.2;2.1;3.2. 

OBIECTIV FUNDAMENTAL: formarea deprinderilor de analiză simplă a unui text literar, 

antrenarea elevilor în activităţi care-l formează în timp ca cititor avizat 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
COGNITIVE 

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi în măsură:  

OC1 - să citească corect, conştient şi expresiv textul ,,Ninsoarea”, după Edmondo de Amicis; 
Nivel: - minimal: să citească în ritm propriu textul cu rostirea clară a fiecărui cuvânt; 

- mediu:să citească integral  textul şi să desprindă ideea centrală cu sprijin; 

- maximal: să citească integral textulfolosind intonaţia impusă de semnele de punctuaţie şi 

desprinderea învăţăturii din text. 
OC2 - să construiască enunţuri folosind cuvinte/expresii cu acelaşi înţeles/sensuri diferite; 

Nivel: - minimal: să alcătuiască enunţuri cu ajutorul cuvintelor date;  

- mediu: să alcătuiască enunţuri folosind cuvinte şi expresii date cu sprijin; 
- maximal: să alcătuiască propoziţii cu ajutorul cuvintelor, expresiilor date având sensuri 

diferite. 

OC3 – să răspundă  întrebărilor vizând conţinutul textului; 
Nivel: - minimal: sărăspundă prin propoziţii simple; 

- mediu: sărăspundă corect la întrebările adresate cu sprijinul învăţătorului; 

- maximal:să răspundă prin propoziţii dezvoltate şi întrebări suplimentare cu referire la text. 

OC4– să citească selectiv propoziţii din text, în urma unor cerinţe adresate de învăţător; 
Nivel: - minimal: să identifice, cu ajutor din partea învăţătorului sau a colegilor, fragmentul 

cerut; 

- mediu: să identifice fragmentul de text, în urma explicării detaliate a cerinţei; 
- maximal: să rezolve corect şi fără ajutor sarcina cerută. 

OC5 -să povestească oral conţinutul textului; 

Nivel: 
- minimal: să prezinte succint întâmplarea, fără a o comenta, însă fac unele dezacorduri în 

trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă; 

- mediu: să povestească lecţia oral, fără a valorifica informaţiile noi; 

- maximal: să povestească textul, pe baza unor idei, respectând normele exprimării corecte. 
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OC6 - să recepteze mesajul textului literar; 

Nivel  - minimal: să redea conţinutul textului printr-un desen; 
- mediu: să motiveze titlul; 

- maximal: să desprindă semnificaţia explicaţiei din finalul textului. 

PSIHO-MOTORII 
OP1 – să-şi coordoneze mişcările pentru exersarea actului grafic; 

OP2 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător; 

OP3 - să -şi păstreze poziţia corectă a corpului în timpul scrierii. 

AFECTIVE 
OA1 – vor manifesta iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală; curajul de a 

solicita intervenirea în actul comunicării; 

OA2 – vor manifesta interes şi plăcere pentru citit şi, de asemenea, pentru redactarea corectă şi 
îngrijită a cuvintelor. 

Resurse: 
A. BIBLIOGRAFIE: 

 1. oficiale 

✓ Curriculum Naţional .Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2012; 

✓ Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă – Limba şi literatura română, manual pentru clasa a III – a , 

Editura Aramis, Bucureşti, 2005; 

✓ Adina Grigore, Cristina Ipate – Toma – Limba şi  literatura romȃnǎ, caiet de lucru, clasaa III – 

a, Editura Ars Libri, 2015; 

 2. pedagogice 

✓ Constantin Cucoş,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura. 

Polirom, Iaşi, 1977; 

 3.metodico-didactice: 

✓ Dănilă, I., Ţarălungă, E. – Lecţia în evenimente. Ghid de proiectare didactică, Editura Egal, 

2003; 

✓ Rodica  Leonte, Mihai Stanciu – Strategii activ-participative de predare-învăţareîn ciclul 

primar, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2004. 

B. METODICE: 

STRATEGI E DIDACTICĂ: activ-participativă; 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: 

• metoda ciorchinelui, jocul didactic „Să gândim, să învăţam şi să fim creativi în moduri diferite, 

metoda R.A.I. (răspunde, aruncă, interoghează), explozia stelară; 

• conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea; 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

•  caiet de lucru, planşă cu anotimpul de iarnă, laptop, videoproiector, prezentare Power Point cu 

ghicitori, fişe de lucru, fişe de evaluare. 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: 

• frontală, 

• individuală, 

• pe echipe. 

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: 

• observaţia sistematică, 

• evaluarea scrisă, 

• evaluarea orală. 

C. Temporale: 45 minute D.umane: 25 de elevi        E. spaţiale: sala de clasă
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NR. 

CRT. 

MOMENTE

LE LECŢIEI 

OB. 

OP. 

ACTIVITATEA 

CADRULUI 

DIDACTIC 

 

ACTIVI-

TATEA 

ELEVILOR 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace Forme 

de 

organi-

zare 

 

1. Captarea 

și 

menţinere

a atenției 
3’ 

 

OC1 

OP1 

OA2 

Se prezintǎ 

elevilor la 

videoproiect

or un ppt cu 
ghicitori 

despre 

anotimpul de 
iarnǎ. Toate 

răspunsurile 

de la 
ghicitori vor 

fi aşezate pe 

un suport, pe 

tot parcursul 
lecţiei 

completăm 

imaginea, iar 
la sfârşitul 

orei vom 

obţine un 

colaj cu cel 
mai rece 

anotimp.  

Se poartǎ 

discuţii pe 

baza 

imaginii, se 
rezolvǎ  

ghicitorile. 

 

convers

aţia 

explicaţi

a 

ppt 

video- 

proiecto

r 
 

 

front

al 

observarea 

sistematicǎ 

a 

comportam
en-tului 

elevului 

2. Enunțarea 
temei și 

enunțarea 

obiective-

lor 
2’ 

 

 Astăzi, în 
cadrul orei  

de 

Comunicare 

ȋn limba şi 
literatura 

română vom 

citi  textul 
„Ninsoarea” 

după 

Edmondo de 
Amicis, vom 

răspunde la 

întrebări, 

vom alcătui 
propoziţii cu 

expresii şi 

cuvinte 
frumoase din 

Copiii 
ascultă cu 

atenţie şi 

notează pe 

fişa de 
lucru titlul 

lecţiei. 

explicaţi
a 

conver-

saţia 

  
front

al 
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text, vom 

rezolva 

exerciții pe 
baza textului. 

Se scrie titlul 

lecţiei  si 

autorul pe 
tablă şi se 

anuntă 

principalele 
obiective ale 

lecţiei. 

Anexa 1 

3. Actualizar
ea 

cunoştinte

lor 
dobândite 

anterior 

3’ 

OC3 

OP3 

OA1 

Verific 
cunoştintele 

dobândite 

anterior, cu 
ajutorul 

jocului 

didactic 
,,Roata 

norocului”. 

Care sunt 

personajele 
din text? 

Cine este 

autorul? 
Unde se 

desfăşoară 

acţiunea? 

Ce anotimp 
este 

prezentat?  

Elevii 
răspund 

solicitărilor

. 

Explica-
ţia 

Conver-

saţia 

elevului 
tabla 

 
front

al 

 

 
4. 

 

 

 
 

5. 

 
Prezentare

a optimǎ a 

conţinutul

ui 
5’ 

 

 
Dirijarea 

ȋnvǎţǎrii 

 

17’ 

 
OC1 

OC2 

 

 
OC3 

OC4 

OC5 

OA2 

OP2 

 

 

Prezintǎ 
câteva date 

despre 

autor. 

Anexa 2 
Citirea 

integrală a 

textului.  
Se rezolvă 

exerciţiile 

scrise la 

tablă. 

Urmǎresc 
cu atenţie 

indi- caţiile 

date. 

Elevii 
recepţionea

ză mesajul. 

Rezolvǎ 
sarcina 

datǎ. 

Plan de idei 

 
 

 

 

 
 

 

 
convers

aţia 

exerciţiu

l 

 
fişǎ 

autorulu

i 

fişă de 
lucru 

 

tabla 
 

caiet 

 

 

 
 

front

al 

 
 

 

indivi
-dual 

 

 

 

 
chestionare 

oralǎ 

 

 
aprecieri 

individuale 

 
 

aprecieri 

verbale 
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OC1 

OC2 
OC3 

OC4 

OC5 

OA2 

OP3 

 
 

 

Citirea în 

lanţ. Citirea 
pe fragmente 

şi 

comentarea 

conţinutului 
de idei. Se 

valorifică 

expresiile 
frumoase, 

mesajul 

acestora.  
Voi propune 

următorul 

joc: Să 

gândim,  să 
învăţam şi să 

fim creativi 

în moduri 
diferite” - se 

formează 4 

grupe având 
sarcini 

diferite: 

I. Grupa 

scriitorilor 

iscusiţi: 

Găseşte 3 

însuşiri 
pentru 

cuvântul 

sanie. 

Compune o 
problemă de 

matematică 

după 
următorul 

exerciţiu: 14 

+14 : 2 = 21 
II. Grupa 

matematici-

enilor 

pricepuţi: 
Rezolvaţi 

următoarea 

A sosit 

prima 

zăpadă cu 
flori de 

iasomie. 

Copiii 

priveau cu 
plăcere 

ninsoarea. 

Toate 
lucrurile 

din jur erau 

albe.   
Pentru 

fiecare idee 

principală, 

s-a pregătit 
un jeton sau 

un simbol 

de iarnă, ce 
urmează să 

fie lipit pe 

panou. 
Eu te rog să 

socoteşti 

Ca să poţi 

să îmi 
numeşti 

Pe un 

număr 
indicat: 

- Pe vecinii 

acestui 

număr 
căutat, 

Eu, de 2 ori 

i-am 
micşorat pe 

fiecare 

Şi am 
obţinut 3 

brazi şi 4 

fulgi de 

zăpadă. 
Ce număr 

este oare? 

 

 

 
 

 

convers

aţia 
exerciţiu

l 

problem
ati-zarea 

 

explicaţi
a 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 planşe  
 

 

 
fişe de 

lucru 

 

 

 

 
pe 

grupe 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

aprecieri 

individuale 

 
 

aprecieri 

verbale 
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problemă în 

versuri.  

III. Grupa 

naturalişti-

lor: Realizaţi 

printr-un 

simbol, un 
element din 

tabloul de 

iarnă.  
Formulează 3 

enunţuri cu 

expresii şi 
cuvinte 

frumoase din 

text. 

IV. Grupa 

actorilor: 

Compuneţi 

un dialog 
despre 

jocurile de 

iarnă. 
Reprezintă 

printr-un 

desen 

anotimpul 
din textul 

studiat. 

Ascultă cu 

atenţie 

indicaţiile 
profesoru-

lui. 

Rezolvă 

cerinţele 
date de 

învăţător. 

6. Obținerea 

performan
ței 

7’ 

 

 

OC3 

OC6 

OP1 

OA2 

Activitatea 

se va 
concretiza 

prin 

întocmirea 
pe tablă a 

scheletului 

unui 
CIORCHI

NE, având 

drept 

cuvânt 
cheie 

„ninsoarea”

. Anexa 3 

 

 
Rǎspund 

solicitǎrilor. 

 

explica-
ţia 

 

conver-
saţia 

 

 

fişǎ de 
lucru 

 

front
al 

verificarea 

activităţii 
de grup 

aprecieri 

individuale 
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Cu ajutorul 

ideeilor 

pricipale se 
realizează 

povestirea 

orală a 

textului. 

 

7. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   8. 

 

Feedback-

ul 
5’ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Evaluarea 

3’ 

OC2 

OC3 

 

OA1 

OP2 

OP3 

 

Se aplicǎ 

metoda 

R.A.I., 
utilizând 

totodată 

explozia 

stelară. 
Apreciez la 

modul 

general 
comporta-

mentul, 

conduita 
elevilor din 

timpul orei.  

Etape: 

- se 
foloseşte o 

minge;  

- elevul 

care 

aruncǎ 

mingea 

formuleaz

ǎ o 

ȋntrebare 

care să 

înceapă cu 

Cine ? 

Ce ? 

Când ? 

Cum ? De 

ce ? despre 

lecţia 

ȋnvǎţatǎ; 

- cel care 

prinde 
rǎspunde la 

 

 

Ascultă 
indicaţiile 

învăţătorului. 

Aşteaptă cu 

interes 
mingea 

pentru a 

răspunde şi a 
formula o 

întrebare 

legată de 
textul studiat. 

 

 

 
 

 

Rezolvă fişa 
de evaluare. 

convers

aţia 

euristicǎ 
explicaţi

a 

metoda 

R.A.I. 
 

 

 
 

 

 
 

 

explicaţi

a  

minge indivi

- 

dual  
 

 

 

 
front

al 

 
 

 

 
 

 

front

al 

calificative          

aprecieri 

globale şi 
individuale  
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DEZVOLTARE PERSONALĂ, LECȚIE DE CUNOAȘTERE, DE LA ELEVI LA 

PĂRINȚI 

profesor învățământ primar Nadia Tufă 

Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești 

 
Suită de activități: 

1. Lecție de Dezvoltare personală: competența generală 1. Manifestarea interesului pentru 

autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți; competența specifică 

ȋntrebare, 

apoi o 

aruncǎ altui 
elev; 

- dacǎ un 

şcolar nu 

ştie 
rǎspunsul 

iese din joc, 

la fel şi cel 
care nu 

formuleazǎ 

corect 
ȋntrebarea 

sau o 

repetǎ; 

 Fişă de 
evaluare.  

 9. 

 
 

10. 

Retenţia 

2’ 

 

Transferul 

3’ 

OC3 

 

OP2 

OA1 

Ce text am 

citit astăzi 
la ora de 

limba şi 

literatura 

romȃnǎ? 
-Ce aţi 

învăţat din 

textul 
acesta? 

Ca temă, 

sugerez 

citirea 
lecţiei şi 

transcrierea 

primului 
fragment. 

,,Ninsoarea”,

dupǎ 
Edmondo de  

Amicis 

Textul ne 

prezintă 
frumu-seţea 

anotipului de 

iarnă. 
Noteazǎ 

tema pentru 

acasǎ. 

convers

aţia 

stimulen

te 
stickere 

front

al 
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1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți, după criterii simple; 

activitatea de învățare aplicată: Jocul de autocunoaștere și intercunoaștere aplicând diverse 
forme de comunicare, prin exerciții artcreative realizate în mod individual, pentru 

realizarea unui produs personalizat, în colaborare cu părintele (pliantul Cum sunt eu?) 

Desfășurare activității: fiecare elev alege o imagine, pe care o consideră reprezentativă pentru 
el, simbolul său și o decupează. Creează un pliant, prin îndoirea unei coli A4 în trei părți și 

lipește în interior imaginea aleasă de el. Argumentează alegerea, scriind  enunțul: Eu sunt 

......, pentru că .........  

Extindere: formare de grupe de copii cu aceeași alegere, discuții în grupuri mici despre motivul 

alegerii făcute, discuții frontale despre rolul și trăsături ale obiectelor reprezentate prin 

desen (ciorchine, brainstorming, completare în Jamboard/Padlet) 
2. Întâlnire tematică cu părinții și ateliere de lucru (Cum sunt copiii?) 

Activitatea este continuată și cu părinții elevilor. De 

ce? 
Implicarea părinților în sprijinirea procesului 

instructiv-educativ are o serie de motivații, dintre 

care enumerăm:  

 părinții își cunosc copiii și doresc să îi cunoască 
și ca elevi; 

 părinții merită să fie respectați pentru ideile și 

cunoașterea copilului lor; 
 învățarea se menține mai mult timp dacă părinții 

se implică în sprijinirea acesteia, prin diferite 

activități; 

 efectele implicării părinților în programele de 
sprijin se răsfrâng și asupra celorlalți copii ai 

familiei- dacă ajutăm un copil, acesta se dezvoltă, 

dacă ajutăm părinții, întreaga familie se dezvoltă; 
 modul în care părinții își înțeleg propriul copil și 

au cunoștință de posibilitățile reale ale acestuia 

este, de multe ori, un sprijin pentru înțelegerea 
situațiilor de învățare;  

 activitatea cu părinții îl ajută pe copil să vadă 

rolul acestora în creșterea și dezvoltarea sa și să-i înțeleagă ca factori importanți ai educației 

sale; 
 ajutându-i pe părinți să se implice mai mult în problemele de viață școlară ale copilului lor, 

putem întări interacțiunile și relațiile dintre părinți și copiii lor; 

 activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor-problemă, a conflictelor posibile și 
evidențiază căi pentru rezolvarea situațiilor de risc, apărute în dezvoltarea copilului. 

Desfășurarea activității: alegerea unui simbol potrivit copilului fiecăruia, lipirea acestuia pe 

partea exterioară a pliantului (fără a-l deschide), argumentarea alegerii, scrierea 
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argumentului pe pliant, discuție despre semnificația imaginilor, citirea poeziei Cum sunt 

copiii? și interpretarea acesteia. 
3. Activitate comună părinți – elevi - cadru didactic: schimb de păreri, confruntarea 

părerilor și negocierea simbolului potrivit, cu sugestii din partea cadrului didactic/a 

consilierului școlar. 
4. Varianta digitală https://view.genial.ly/6358b6ce66872e001868f13b/presentation-

genial-presentation 

 

 
 

 

 

https://view.genial.ly/6358b6ce66872e001868f13b/presentation-genial-presentation
https://view.genial.ly/6358b6ce66872e001868f13b/presentation-genial-presentation
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FIŞĂ DE DIFERENŢIERE A PROGRAMULUI EDUCAŢIONAL PENTRU ELEVII 

CU POTENȚIAL INTELECTUAL ÎNALT 

profesor învățământ primar Știrbăț Adina 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 

 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Tema: Fata babei și fata moșneagului (Consolidarea literelor ,,f/F”) 

Clasa: I 

ÎNVĂŢAREA ÎN CLASĂ 

 Curriculum nucleu aprofundat 

(pentru majoritatea elevilor) 

*Curriculum specific/extins 

(pentru elevii cu potenţial intelectual 

înalt) 

1. Compe-
tențe 

generale 

(Cg)/speci 
fice (Cs) 

comune 

tuturor 
elevilor  

Sau  

Obiective 

cadru 
(Oc)/refe 

renţiale (Or) 

comune 
tuturor 

elevilor  

 

Competențe specifice: 

1.2. ; 1.3.; 2.1; 3.1.; 3.2.; 

 

 

 

 

Competențe specifice: 

1.2.; 1.3.; 2.1.; 2.3.; 2. 4.; 3.1.; 3.2.; 4.3. 

 

 

2. Obiective 
operaţiona 

le  

 

Obiective operaţionale: 

 COGNITIVE 

Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi 

capabili: 

OC1: să citească corect, 

conștient, coerent și expresiv 
textul; 

OC2: să recunoască personajele 

și activitățile specific fiecăruia; 
OC3: să stabilească valoarea de 

adevăr a enunțurilor date; 

OC4: să compare personajele cu 
diverse lucruri; 

 PSIHOMOTRICE 

Elevii vor fi capabili: 

Obiective operaţionale: 

A. COGNITIVE 

Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

OC1: să citească corect, conștient, 
coerent și expresiv textul; 

OC2: să recunoască personajele și 

activitățile specific fiecăruia; 
OC3: să stabilească valoarea de adevăr a 

enunțurilor date; 

OC4: să compare personajele cu diverse 

lucruri; 
OC5:*să identifice personajul 

corespunzător unui vers/strofă; 

OC6:*să ordoneze cronologic 
evenimentele conform imaginilor; 
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OPM1: să menţină o poziţie 

corectă în bancă pe parcursul 

întregii activități.  

 AFECTIVE/Elevii:  
OA1 - vor participa cu interes la 

lecţie; 

OA2 - vor manifesta un 

comportament adecvat în relaţie 
cu colegii în activitateapropusă.  

OC7:*să complete/compună un text cu 

4-5 enunțuri. 

B. PSIHOMOTRICE 

Elevii vor fi capabili: 

OPM1: să menţină o poziţie corectă în 
bancă pe parcursul întregii activități.  

C. AFECTIVE/Elevii:  

OA1 - vor participa cu interes la lecţie; 

OA2 - vor manifesta un comportament 

adecvat în relaţie cu colegii în 

activitateapropusă.  

 

2. Conţinu 

turi 

Cg.1/Cs. - 1.2; 1.3;1.4/O.C.1; 

O.C.2 

-citirea textului din manual: 
model, în lanț, selectiv; 

-ex. orale de identificare a 

cuvintelor ce conțin literele f/F, 

despărțirea lor în silabe; 
Cg.2/Cs. - 2.1/O.C.1, O.C.2 

- alcătuirea de propoziții cu 

aceste cuvinte; 
-formularea de întrebări și 

răspunsuri pe baza textului 

(metoda R.A.I - Răspunde 

/Aruncă/Întreabă);  
Cg.3/Cs. - 3.1, 3.2/O.C.2 

- prezentarea audio a  poveștii 

,,Fata babei și fata 
moșneagului”, de Ion 

Creangă (film youtube- 

https://youtu.be/RN2kkTg90

38) 

Cg.1/C.g.2/Cs- 1.2, Cs.1.3, 

Cs.3/O.C.2, O.C.3, O.C.4; 

- pentru fixarea cunoștințelor 

se va completa, individual, o fișă 

cu itemi de lucru variați. 

 

Cg.1/Cg.2/Cs. - 1.2; 1.3;1.4; 2.1/O.C.1; 

O.C.2; O.C.7 

-citirea textului din manual: model, în 
lanț, selectiv; 

- *continuarea textului cu 4-5 enunțuri, 

prezicând ce s-ar putea întâmpla în 

continuare (metoda Predicțiilor) 
-ex.orale de identificare a cuvintelor ce 

conțin literele f/F, despărțirea lor în 

silabe; 
Cg.2/Cs. - 2.1/O.C.1, O.C.2 

- alcătuirea de propoziții cu aceste 

cuvinte; 

-formularea de întrebări și răspunsuri pe 
baza textului (metodaR.A.I- Răspunde 

/Aruncă/Întreabă); 

Cg.3/Cs. - 3.1, 3.2/O.C.2 

 - prezentarea audio a  poveștii ,,Fata 

babei și fata moșneagului”, de Ion 

Creangă (film pe youtube- 
https://youtu.be/RN2kkTg9038 ) 

Cg.1/C.g.2/*Cg.3/ Cs - 1.2, Cs.1.3, 

*Cs.3.2/ O.C.2, O.C.3, O.C.4;*O.C.5,* 

O.C.6, *O.C.7; 

-*jocul de rol- elevii (în perechi) vor 

interpreta perechea de personaje 

reprezentată de fata babei/fata 
moșneagului; 

-pentru fixarea cunoștințelor se va 

completa, individual, o fișă cu itemi de 
lucru variați; 

https://youtu.be/RN2kkTg9038
https://youtu.be/RN2kkTg9038
https://youtu.be/RN2kkTg9038
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-*itemii le lucru din fișă cu * sunt doar 

pentru elevii cu un potențial intelectual 

înalt; 

4. Metode 

didactice de 

predare-

învățare-
evaluare 

Standarde 

diferențiate  
de notare 

Metode şi procedee: 

conversaţia, lectura explicativă, 

explicația, 

demonstraţia,exerciţiul, 
observaţia, metoda R.A.I.; 

- Observarea comportamentu- 

lui elevilor, aprecieri verbale; 

 

Metode şi procedee: conversaţia, 

lectura explicativă, explicația, 

demonstraţia, exerciţiul, observaţia, 

metoda R.A.I, 
*metoda Predicțiilor, jocul de rol, 

problematizarea; 

*Stimularea elevilor prin acordarea 
unor responsabilități  suplimentare la 

nivelul grupei din care fac parte. 

5.Raporta- 

re la 

standarde-le 

naţionale de 
evaluare 

Pun FB la cât mai mulți elevi (26 

elevi), dar doar pe unii îi 

recomand pentru Centrele de 

Excelență (5 elevi). Cei 26 de 
elevi din prima grupă au nevoie 

uneori de explicații suplimentare 

pentru înțelegerea sarcinilor de 
lucru. 

*Grupa pentru Excelență este formată 

din 5 copii capabili să citească, 

înțeleagă și rezolve sarcini de lucru cu 

un nivel de dificultate ridicat, itemi de 
lucru preluați de la concursuri școlare 

gen: Comper, Gazeta matematică, 

Formidabilii. 

6.Mediul de 

predare-

învăţare-
evaluare 

Forme de organizare: frontală, 

individuală; 

Forme de organizare: frontală, 

individuală, în perechi. 

 

 

AGRESIVITATE, VIOLENȚA, BULLYING: CAUZE, FORME, SOLUȚII 

PROIECT DE LECȚIE- 

profesor Strilciuc Ana-Maria 

Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești 
 

Considerăm un câştig pentru învăţământul românesc aprobarea noilor programe şcolare 

de Consiliere şidezvoltare personală pentru gimnaziu (OM3393/28.02.2017). Astfel, elevii vor 
avea ocazia ca pe parcursul celor patru ani școlari să pornească într-o călătorie alături de 

profesorul diriginte şi de consilierul şcolar, al cărei scop este conturarea unor alegeri personale, 

de educaţie şi de carieră, echilibrate şi informate, dezvoltarea unor abilităţi de comunicare şi 

relaţionare pozitive, creşterea motivaţiei pentru învăţare,formarea unor capacităţi de reflecţie 
asupra procesului şi rezultatelor propriei învăţări,adoptarea unor comportamente responsabile 

care să contribuie la starea personală şi a altora de bine (well-being).  

Actele de violenţă petrecute între elevi pun stăpânire pe şcoli, fie că sunt din mediul 
urban, fie din rural. 85% dintre elevii de clasele I-VIII au suferit o formă de victimizare verbală, 

în ultimul an. Colegii de clasă sau de şcoală fie le-au vorbit urât, fie i-au bârfit, ori poreclit, sau 

au făcut glume proaste pe seama lor. Mai mult, unii dintre elevi au fost expuşi la toate cele patru 
tipuri de violenţă verbală enumerate. Acest tip de victimizare este cel mai des întâlnit în mediu 

şcolar, urmat de victimizarea fizică şi cea relaţională. Un procent semnificativ de elevi au căzut, 
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în mod repetat, victime ale următoarelor forme de violenţă fizică: 

ameninţări cu bătaia, îmbrânceli, diferite obiecte aruncate în ei 

sau spre ei, lucruri personale distruse intenţionat de către colegi. 
  În vederea atingerii acestor teme, am propus la clasa a VII-

a următorul proiect didactic: 

Disciplina: Consiliere și 

dezvoltare personalã 

Clasa a VII-a 

Tema: Agresivitate, violență, bullying: cauze, forme, soluții 
Strategii didactice: 

Metode și procedee: jocul de rol, explicaţia, lucrul în 

echipã, simularea, dezbaterea, problematizarea,jocul 

didactic 
Mijloace didactice:, fișe, coli, flipchart, marker, tablă, 

caiete, mijloace digitale,carioci, 

Ghidul European de bune practici antibullying,aprilie 2014 
Forme de organizare: pe grupe, frontal, individual, în echipe 

Resurse temporale: 45 de minute 

Desfășurarea activității 
Energizare: 

Profesorul pregătește câteva imagini fie a unor figuri geometrice (de exemplu: pătrat, 

romb, cerc) fie culori sau instrumente muzicale. Numărul de imagini trebuie să fie egal cu cel al 

jucătorilor, dar ar trebui să descrie 2 - 3 figuri geometrice diferite. Elevii vor forma un cerc, 
fiecare copil să fie îndreptat cu faţa spre exteriorul cercului. Ei ar trebui să îşi închidă ochii. 

Profesorul îi atenționează pe elevi că le va pune figuri geometrice pe spate (copiii nu ar trebui 

să se uite unul la spatele celuilalt). Copiii vor deschidă ochii şi se vor plimba. Fiecare copil va 
şti forma geometrică de pe spatele celuilalt, dar nu va şti forma geometrică de pe spatele propriu. 

La semnalul profesorului, copiii ar trebui să se grupeze cu alţii care au aceeaşi formă geometrică. 

Nu pot să facă acest lucru vorbind. 

La sfârşitul jocului profesorul îi întreabă pe elevi: „Cum vă simţiţi atunci când găsiţi un 
grup de copii din care puteţi face parte?” 

Jocul se va repeta, de această dată profesorul va pune imagini diferite pe spatele fiecărui copil. 

Imaginile ar putea fi despre culori, instrumente muzicale, legume, fructe. După o vreme, copiii 
vor realiza că nu se pot grupa. La sfârşitul jocului elevii vor răspunde la întrebarea: „Cum vă 

simţiţi când nu puteţi găsi un grup din care să faceţi parte imediat? 

Explorare 
Profesorul le prezintă elevilor câteva imagini, iar aceștia ar trebui să spună dacă este vorba 

despre bullying sau nu şi cum şi-au dat seama de acest lucru. 

Ce fac copiii în fiecare imagine? 

Cum aţi ştiut că este vorba sau nu de bullying? 
Comunicare și observare 

Elevii vor fi împărțiți în patru grupe.Fiecare grupă va primi o planșă și pe care va trebui să o 

decupeze conform imaginii un corp de fată/băiat. (Elevii vor personaliza conturul cu ajutorul 
desenului (îi vor da gen, îi vor pune nume, vor alege culoarea părului și a ochilor, vârsta etc).La 

final fiecare echipă îsi va prezenta produsul finit. 
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Ø Profesorul le va cere elevilor să jignească personajul creat, iar după fiecare cuvânt urât adresat 

va rupe câte o bucățică din corp. După ce fiecare echipă termină, profesorul le adresează 

următoarele întrebări: Ce ai simțit atunci când ai jignit? De ce ați ezitat la început? Cum v-ați 
simțit când se rupea câte o bucată din corp? 

Ø Profesorul le cere elevilor să recupereze bucățile rupte din corp și să le lipească cu bandă 

adezivă. 
Concluzie: în momentul în care au jignit, au fost agresori, lăsând urme care nu pot fi șterse. Chiar 

dacă și-au cerut scuze și au încercat să repare corpul, cicatricile nu se vindecã niciodată, oricât 

de tare  ar încerca ei să le repare- ca și în cazul unui coleg agresat de un altul, își pot cere scuze, 
însă cicatricile vor rămâne pentru totdeauna. 

Reflecția 

Discuții: Ce credeţi?Ce tip de bullying este acesta? Cine este vinovat? Cum aţi fi reacţionat dacã 

eraţi voi victimã? Cui trebuie să cerem ajutorul în caz de bullying? Ce trebuie să facem în astfel 
de situații? 

Aceste discuţii îi vor ajuta pe elevi sã-și exprime punctul de vedere, sã realizeze ce simte o 

persoanã dacã este agresatã. 
Evaluare 

Pornind de la acestă temărealizati pliante, desene, colaje și postere care să surprindã o situaţie 

de agresiune/violenţã/bullying însoţite de un text (mãrturii ale persoanelor care au experimentat 
astfel de situații). Expoziţie de desene/colaje/postere. 

 

 

ANXIETATEA- FACTOR MODELATOR AL REUȘITEI ȘCOLARE 

profesor învățământ primar Matasă Elena 

Școala Gimnazială „MironCostin” Bacău 

 
Anxietateaeste o stare afectivăvagă, difuză, de neliniște, de apăsare, tensiune, îngrijorare 

și teamă nemotivată ,fără obiect, neconformantă din punct de vedere psihologic. 

Anxietateaeste o stare afectivă, patologică caracterizată prin nelinişte psihomotorie, 

teama nedesluşită, fără obiect, sau legată de propunerea posibilităţii unui pericol imminent sau 
insucces – este însoţită de reacţii vegetative multiple. 

Anxietatea face parte din viaţaomuluișieste o reacţie normală, ce apare când ne simţim 

ameninţaţi sau suntem în pericol. Ea reprezintă teama, nesiguranţa, ezitarea, intrarea într-o 
tensiune de căutare a unei ieşiri dintr-o anumită situaţie, impregnate de aşteptare, de sentimentul 

determinăriisiguranţeişi a binelui propriu. 

Anxietatea ar putea fi comparată cu un program de computer, care consumăun volum 
mare de resurse. Acest program face computerul nostrum să funcționeze mai lent și nu poate să 

deruleze în, același timp, cu programe care necesită multe resurse. 

Dimpotrivă, ne semnalează că trebuie să controlăm volumul de resurse pe care 

îlconsumă programul, cum ar fi și relațiile interpersonale, relațiile familiare, studiile, hobby-
urileetc. 

O etapă importantă în dezvoltarea copilului este școlaritatea mica. Experiențele școlare 

au ocupat un loc important în studiile de specialitate, ca surse potențiale de anxietate.De aceea, 
școlaritatea mica reprezintă eo etapă importantă în dezvoltarea copilului.  

Anxietateaeste dezvoltată de mintea umană cu scop adaptativ important, protejându-ne 

de un potențial pericol. În multe situații succesul nostru se datorează fortului suplimentar pe care 
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îl investim datorită anxietății resimțite în fața incertitudinii. Ea devine însă o problemă 

atuncicând acest ,,program” se ,,defectează”. Pentru a ,,repara” anxietatea, atunci când aduce 

mai multe costuri decât beneficii, este nevoie de muncă, răbdare și conștientizare a problemei. 
Din punct de vedere educațional, anxietatea este văzută ca un mecanism de aparare în 

situațiile amenințătoare. Anxietatea poate interacționa, de asemenea, cu învățarea prin faptul ca 

elevii anxiosi sunt usor distrasi de aspectele mai putin importante ale sarcinii, având astfel 
dificultăți în a se concentra asupra aspectelor importante ale sarcinii. 

În timpul școlarității apare teama de evaluare, teama de situații sociale.Tulburările de 

anxietate reprezintă cel mai frecvent tip de tulburare în copilărie și adolescență. În copilărie, 
anxietatea interferează cu abilitatea de a stabili prieteni, cu performanța școlară, cu încrederea și 

stima de sine. Copiii cu anxietate prezintă un risc crescut de a deveni adulți cu anxietate. 

Tulburările anxioase ale copilăriei includ stări nevrotice în care anxietatea este 

elementar predominant. Putem vorbi despre trei forme de manifestare la copii: anxietatea de 
separare, tulburarea evitantă a copilăriei și anxietatea excesivă (DSM-III-R).  

Anxietatea de separare:Copiii cu anxietate de separare fac tot ce le stă în putere pentru 

a evita separarea de figurile de atașament: evită să meargă la școală, să doarmă singuri, să se 
joace sau să doarmă în casa prietenilor săi. Această tulburare este întâlnită înrândul copiilor mai 

mici. În procesul de evaluare a unui posibil diagnostic de anxietate de separare, este important 

să se stabilească dacă anxietatea manifestată de copil este inadecvată nivelului său de dezvoltare 
și că nu este un comportament specific intervalului de vârstă. 

Tulburarea evitantă a copilăriei: Această tulburare se manifestă printr-o timiditate 

excesivă la contactul cu persoane nefamiliare, care este suficient de severă pentru a interfera cu 

activittea socială în relațiile cu egalii pe o durată de cel puțin 6 luni. Această tulburare este 
dublată de dorința clară de implicare socială cu oameni familiari. Relațiile cu membrii familiei 

și cu alte persoane familiare sunt calde și satisfăcătoare. 

Anxietatea excesivă: Copilul care suferă de anxietate excesivă tinde să fie extrem de 
sfios, se teme de evenimente viitoare, cum examinările, sau includerea în grupuri a acstora. 

Elevul poate manifesta fobie socială, poate să refuze să frecventeze școala, poate fi un copil 

extrem de zelos și conformist, care caută cu tot dinadinsul aprobarea, având totuși tendințe 

perfecționiste. Este neliniștit pe plan motor și poate avea obiceiuri nervoase. Poate refuza să se 
angajeze în activitățile corespunzătoare vârstei în care există cerințe de performanță.  

Fobia simpla: La copii, fobiile simple cele mai frecvente sunt: teama de animale, teama 

de proceduri medicale și teama de a vorbi sau de a mânca în public.  
Fobia socială: Tulburarea de anxietate socială (cunoscută ca fobie socială) este una 

dintre cele mai frecvente tulburări de anxietate. Ea presupune frica de ate face de râs sau de a fi 

umilit în situații în care ești expus atenției celorlalți, sau în care trebuie să iei cuvântul. Fobiile 
sociale tind să apară mai devreme decât agorafobia și pot începe spre sfârșitul copilăriei sau în 

adolescență, de multe ori între 8 și 15 ani. Ele apar adesea la copiii timizi, atunci când încep să 

se confrunte cu o evaluare mai atentă la școală. 

  Panica: Panica fără agorafobie se caracterizează prin atacuri spontane de anxietate, cu 
multiple simptome fiziologice. Panica cu agorafobie cuprinde atacuri de panică însoțite de 

comportamentul de evitare a situațiilor care consideră că i-ar provoca atacuri de panică. 

Tulburarea obsesiv-comportamentală: Tulburarea obsesiv- compulsivă a fost mult 
timp onsiderată o afecțiune rară de comportament. S-ar părea că femeile  suferă într-o proporție 

ușor mai mare decât bărbații, dar în copilărie băieții sunt mai afectați decât fetele. Apariția 

simptomelor are loc de obieci treptat.  
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Copiii cu tulburare obsesivo-compulsivă realizează compulsiile pentru a reduce 

anxietatea provocată de obsesii ori pentru a preveni un eveniment sau un rezultat temut. După 

ce este realizată compulsia, adesea copilul resimte o reducere a nivelului de distres. Copiii pot 
fi refractari sau pot să nu verbalizeze natura obsesiilor lor, fie datorită unei capacități limitate de 

înțelegere a problemelor prin care tre sau de exprimare verbală, fie datorată rușinii pe care o 

resimt 
Tulburare stresului post traumatic: Tulburarea de stres post traumatic este o reacțiela 

un eveniment puternic și traumatic, în cadrul căruia copilul a fost foarte înspăimântat sau a fost 

rănit. Majoritatea copiilor manifestă anxietate timp de câteva săptămâni după un eveniment 
traumatic. Este o tulburarea anxioasă ce apare la copii pe fondul unei perioade de stres continuu 

și interes în urma unui eveniment traumatic. Tulburarea se manifestă prin retrăirea repetată a 

evenimentului traumatic, evitarea situațiilor asociate cu acest eveniment și simptome.  

  Stresul de zi cu zi, cerinţele tot mai exigente fie din partea părinţilor, fie din partea 
sistemului de învăţământ sau a serviciului, toate,  pot duce în timp la instalarea anxietăţii.  

  Într-o societate în care sunt valorizate dezinhibiţia, extroversiunea, o persoană timidă 

poate să-şi interiorizeze sentimentele şi să trăiască cu fricacă toate gesturile si vorbele lui vor fi 
aspru judecate de către cei din jur, ducând în timp,dacă nu este controlată, la anxietate. 

Rezolvarea problemei anxietăţii implică răbdare, curaj pentru a face faţă noilor provocări şi 

pentru a face faţă temerilor care vin odată cu aceste provocări. Implică de asemenea si voinţă 
pentru a experimenta lucruri şi situaţii noi.  

  Ca soluții propuse pentru depășirea anxietății școlare, ar fi: 

➢ părinții trebuie să asculte cu grijă și răbdare temerile copilului legate de școală, de 

anumiți profesori, 
➢ încurajarea copilului de a se confrunta cu stimulul care-iprovoacă teama (profesorul) 

➢ apelarea la consilierea suportivă adecvată pentru astfel de situații. 

  În concluzie, instalarea anxietăţii se datorează atât factorilor genetici, dar mai mult 
factorilor de mediu, deoarece aceştia au un impact major asupradezvoltării persoanei.  
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CORELAREA COMPETENŢĂ SPECIFICĂ - OBIECTIV OPERAŢIONAL 

INTEGRAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN 

 profesor învățământ primar Olariu Andreea-Elena 
Şcoala Gimnazială Filipeni 

 

CLASA P CLASA I CLASA a IV-a 

Disciplina: Dezvoltare 
personală 

Unitatea de învățare: 

Salutare, primăvară! 
Subiectul: Trăire și 

manifestare emoțională. Și eu 

am emoții! 
Tipul lecției: predare – 

învățare 

Disciplina: Arte vizuale și 
abilități practice 

Unitatea de învățare:  

Subiectul:Tablou de 
primăvară 

Tipul lecției: formare de 

priceperi și deprinderi 

Disciplina: Limba română 
Unitatea de învățare: E 

primăvară iar! 

Subiectul: 
Subiectul.Subiectul exprimat 

prin substantiv 

Tipul lecției: predare-
învățare 

COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE 

Dezvoltare 
personală(corelația 

competențe generale-

specifice-obiective 

operaționale) 
2.1. Recunoaşterea emoţiilor 

de bază în situaţii simple, 

familiare; (OC3- să asocieze 
propozițiile audiate cu stările 

emoționale corespunzătoare;) 

3.1. Identificarea unor rutine 
în activitatea şcolară; (OC1- 

să identifice caracteristicile 

anotimpului primăvara, pe 

baza schimbărilor petrecute în 
natură;) 

3.2. Aplicarea unor tehnici 

simple care sprijină învăţarea 
şi succesul şcolar; (OC2- să 

lucreze sarcinile primite în 

fișele de lucru;) 

Arte vizuale și abilități 
practice(corelația competențe 

generale-specifice-obiective 

operaționale) 

2.1 Identificarea unor 
caracteristici/proprietăți ale 

materialelor întâlnite în mediul 

cunoscut; 
(OC1 – să denumească 

materialele de lucru utilizate în 

realizarea colajului;) 
2.4. Transformarea unui 

material folosind o tehnică 

simplă; (OM1 – să decupeze 

după elementele colajului 
primite pe bancă; 

OM2 – să lipească elementele 

din hârtie ale colajului. 
OM3 – să utilizeze corect 

instrumentele de lucru.) 

Limba și literatura 
română(corelația 

competențe generale-

specifice-obiective 

operaționale) 
1.1 Realizarea de deducții 

simple pe baza audierii 

unui text literar sau 
informativ accesibil; 

(OC1 – să recunoască 

predicatul verbal din enunțul 
dat, pe baza cunostințelor 

anterioare;) 

(OC2 – să identifice 

subiectele din enunțurile date, 
pe baza noilor noțiuni;) 

2.4 Inițierea și menținerea 

unei interacțiuni în vederea 
rezolvării de probleme 

individuale sau de grup; 

(OC3 – să completeze 
enunțurile date cu subiectele 

corespunzătoare, pe baza 

noilor noțiuni asimilate;) 

COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE 

COMPETENȚE 

INTEGRATE 

COMPETENȚE INTEGRATE COMPETENȚE 

INTEGRATE 
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Comunicare în limba română 

2.1.Formularea unor enunțuri 

proprii în diverse situații de 
comunicare. 

2.3.Participarea cu interes la 

dialoguri simple, în diferite 
contexte de comunicare. 

 

Matematică și explorarea 

mediului 

3.2.Manifestarea curiozității 
pentru observarea unor 

fenomene /procese/structuri 

repetitive simple din mediul 
apropiat, în scopul identificării 

unor regularități. 

Educație civică 

3.1. Relaționarea pozitivă cu 

ceilalți, în rezolvarea unor 
sarcini simple de lucru; 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

a) cognitive 

OC1 - să identifice 
caracteristicile anotimpului 

primăvara, pe baza 

schimbărilor petrecute în 

natură; 

• Nivel minimal: 
identifică 

caracteristicile 

anotimpului doar cu 
ajutor: 

• Nivel mediu: 

identifică corect 

caracteristicile 

anotimpului , fără 
formulare în 

propoziții a 

răspunsurilor; 

• Nivel maximal: 
identifică corect 

caracteristicile 

anotimpului, cu 
formulare în 

propoziții a 

răspunsurilor; 

OC2 - să lucreze sarcinile 
primite în fișele de lucru; 

• Nivel minimal: 

lucrează sarcinile de 

lucru cu sprijin și 
îndrumare 

suplimentară; 

• Nivel mediu: lucrează 

sarcinile de lucru cu 1 

a) cognitive 

OC1 – să denumească 

materialele de lucru utilizate în 

realizarea colajului; 
b) psiho – motrice 

OM1 – să decupeze după 

elementele colajului primite pe 
bancă; 

OM2 – să lipească elementele 

din hârtie ale colajului. 
OM3 – să utilizeze corect 

instrumentele de lucru. 

c) afective 

OA1 – vor participa cu 
seriozitate și plăcere în 

rezolvarea sarcinilor primite 

 

a) cognitive 

OC1 – să  recunoască 

predicatul verbal din enunțul 

dat, pe baza cunostințelor 
anterioare; 

• Nivel minimal: 

recunoaște 

predicatele cu ajutor; 

• Nivel mediu: 
recunoaște 

predicatele cu 

ajutor/cu 1-2 erori; 

• Nivel maximal: 
recunoaște corect 

toate predicatele; 

OC2 – să identifice subiectele 

din enunțurile date, pe baza 
noilor noțiuni; 

• Nivel minimal: 

identifică subiectul 

doar cu ajutor 
suplimentară; 

• Nivel mediu: 

identifică singur 

subiectul cu 1 - 2 
erori; 

• Nivel maximal: 

identifică corect toate 

subiectele; 

OC3 – să completeze 
enunțurile date cu subiectele 

corespunzătoare, pe baza 

noilor noțiuni asimilate; 

• Nivel minimal: 
completează 
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- 2 erori/aspect ușor 

neîngrijit al fișei; 

• Nivel maximal: 

lucrează corect toate 
sarcinile de lucru; 

OC3 - să asocieze propozițiile 

audiate cu stările emoționale 
corespunzătoare; 

• Nivel minimal: 

realizează asocierea 

cu ajutor și îndrumări 

suplimentare; 

• Nivel mediu: 
realizează asocierea  

în ritm propriu; 

• Nivel maximal: 

realizează corect și 
rapid asocierea; 

b) psiho – motrice: 

OM - să adopte o poziție 
corectă în timpul lucrului, în 

bancă, în fața clasei. 

c) afective: 

OA1 – vor participa cu 
seriozitate și plăcere în 

rezolvarea sarcinilor primite; 

enunțurile doar cu 

sprijin; 

• Nivel mediu: 

completează 
enunțurile cu 1 - 2 

erori; 

• Nivel maximal: 

completează corect 
toate subiectele; 

b) psiho – motrice 

OM1 – să adopte o poziție 

corectă în timpul lucrului, în 
bancă, în fața clasei. 

c) afective 

OA1 – vor participa cu 
seriozitate și plăcere în 

rezolvarea sarcinilor primite. 

 

 

CORELAREA COMPETENŢE GENERALE-COMPETENŢE SPECIFICE-

OBIECTIVE OPERAŢIONALE INTEGRATE 

profesor învățământ primar Olariu Florin-Iulian 
Şcoala Gimnazială Filipeni 

 

Clasa: a II-a 
Aria curriculară: Arte 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea de învăţare:  

Subiectul lecţiei: În deșert- colaj 
Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi 

DISCIPLINE/COMPETENȚE INTEGRATE: 

I.ARTE VIZUALE: 
Competențele generale, specifice și legătura 

dintre acestea cu obiectivele operaționale: 

1.Realizarea de creații funcționale și/sau estetice 
folosind materiale si tehnici elementare diverse 

Clasa a III-a 
Prof. înv. primar: Olariu Andreea-Elena 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare:  
Subiectul lecţiei: Pronumele personal.Genul 

pronumelui 

Tipul lecţiei: consolidarea cunoștințelor 
DISCIPLINE/COMPETENȚE 

INTEGRATE: 

I. LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 
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 2.1 Observarea unor caracteristici 

simple ale materialelor întâlnite în 

mediul familiar (O1 – să identifice 
materialele de lucru pentru realizarea 

colajului; 

 O2-să enumere tehnicile de lucru 

utilizate în realizarea colajului ); 
 

 2.4 Transformarea unui material prin 

tehnici simple (O3 – să  realizeze un 

colaj pe baza  indicațiilor și a modelului 
propuse de învățător); 

II.COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 

1. Receptarea  de mesaje orale, în contexte 

de comunicare cunoscute; 

 1.1Identificarea semnificației unui 

mesaj oral din texte accesibile variate; 

(Oclr: să desprindă mesajul transmis pe 
baza imagiilor audio-video vizionate la 

clasă;) 

 

III.MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA 
MEDIULUI: 

4. Generarea unor explicații simple prin folosirea 

unor elemente de logică; 

 4.2. Formularea unor consecințe 
rezultate în urma observării unor relații , 

fenomene, procese simple (Omem : să  

numească caracteristicilor unor medii de 
viață ale animalelor , pe baza notiunilor 

studiate;) 

Obiective operaţionale:  

A.Cognitive:  

• O1 – să identifice materialele de lucru 
pentru realizarea colajului ; 

               Nivel minimal: identifică materialele 

de lucru sub îndrumarea învațătorului; 
               Nivel mediu: identifică corect 

materialele de lucru , îndrumare parțială a 

învățătorului; 
               Nivel maximal: identifică fără ajutor 

materialele de lucru; 

• O2 – să enumere tehnicile de lucru 

utilizate în realizarea colajului; 

Competențele generale, specifice și legătura 

dintre acestea  cu obiectivele operaționale: 

2. Receptarea de mesaje scrise în 
diverse contexte de comunicare; 

 3.1.Extragerea unor informații de 

detaliu din texte informative sau 

literare; 
(O1:să definească noțiunea de 

pronume personal;;) 

 3.4.Evaluarea conținutului unui 

text pentru a evidenția cuvinte 
cheie și alte aspecte importante;  

(să recunoască                                               

pronumele personale din 
enunțurile date, pe baza notiunilor 

anterioare; 

 3.5. Sesizarea unor regularități 

ale limbii pe baza textului citit;( să  
utilizeze în enunțuri proprii 

pronumele personale învățate;) 

II.EDUCAȚIE CIVICĂ: 
3. Cooperarea cu ceilalți pentru 

rezolvarea unor sarcini simple de 

lucru, manifestând disponibilitate; 

 3.1 Relaționarea pozitivă , în 
grupuri mici pentru rezolvarea 

uor sarcini simple de lucru,; 

(OEC: să rezolve sarcinile de 

lucru primite în echipă;) 
Obiective operaţionale:  

A. Cognitive: 

• Oc1:să definească noțiunea de 

pronume personal; 
                   Nivel minimal: definește 

noțiunea doar cu ajutorul cadrului didactic; 

                   Nivel mediu:definește noțiunea 
cu ajutor parțial din partea cadrului didactic; 

                   Nivel maximal: definește 

noțiunea fără ajutor; 

• Oc2: să recunoască                                               

pronumele personale din enunțurile 
date, pe baza notiunilor anterioare; 

        Nivel minimal: recunoaște 

pronumele personale , cu ajutor;  
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   Nivel minimal: enumeră tehnicile de 

lucru cu ajutorul învățătorului; 

Nivel mediu: enumeră tehnicile de lucru, 
omițând una sau două dintre tehnicile de 

lucru; 

Nivel maximal: enumeră corect toate 
tehnicile de lucru, fără ajutor; 

• O3 – să realizeze un colaj pe baza  

indicațiilor și a modelului propuse de 

învățător; 

Nivel minimal: realizează colajul cu 
ajutorul învățătorului; 

Nivel mediu: realizează individual 

colajul propus; 
Nivel maximal: realizează estetic și 

corect colajul propus;  

D. Afective: 
           Oa: vor participa cu interes la activitățile 

propuse; 

E. Psihomotorii: 

             Op: să utilizeze corect instrumentele de 
lucru specifice disciplinei ( foarfece, lipici); 

Strategii didactice: 

 Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, 

exerciţiul, conversația, problematizarea, 
turul galeriei; 

 Forme de organizare: frontal, individual 

 Mijloace didactice: video-proiector, laptop, 

planșa model, coșulețele cu materialele de 

lucru( lipici, foarfece, hartie colorată); 
Resurse umane: 8 elevi; 

Bibliografie:  

• Programa școlară pentru clasele P-I –II, 

București, 2013; 

• www.didactic.ro 

        Nivel mediu:recunoaște 

pronumele personale, cu ajutor 

parțial ;  
        Nivel maximal: recunoaște 

pronumele personale , fără ajutor; 

• Oc3: să  utilizeze în enunțuri proprii 

pronumele personale învățate; 
       Nivel minimal: utilizează într-

un  enunț propriu , pronumele 

personale învățate, cu ajutor; 

        Nivel mediu:utilizează în 
enunțuri proprii , pronumele 

personale învățate, cu ajutor parțial; 

        Nivel maximal:utilizează 
corect în enunțuri proprii , 

pronumele personale învățate,  ; 

B.Afective: 
            Oa: vor participa cu interes la 

activitățile propuse; 

C.Psihomotorii: 

             Op: să-și gestioneze mișcările 
involuntare pentru rezolvarea sarcinilor 

propuse de învățător; 

Strategii didactice: 

 Metode şi procedee: conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul;. 

 Forme de organizare: frontal, individual, 

pe grupe; 

 Mijloace didactice: fișă de lucru, tabla, 

caietele elevilor, fișă de evaluare. 

 Resurse umane: 10 elevi; 
Bibliografie: 

• *** - ,,Programa şcolară pentru 

clasa a III –a, Limba şi literatura 

română ”, Bucureşti, 2014; 

• *** - ,, Ghid metodologic” pentru 

aplicarea programelor de limba şi 
literatura română, învăţământ 

primar şi gimnazial, C.N.C., 2002. 
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METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE UTILIZATE ÎN LECŢIILE DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

profesor învățământ primar Marin Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Metoda „Cercul de discuţii”    

Clasa: I 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Tema: Acte de vorbire: formularea unei idei/păreri 
           Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului. 

Obiective operaţionale: 

OC1 – să repovestească textul ,,Prinţesa şi bobul de mazăre”; 

OC2 – să exprime păreri/idei personale în legătură cu tema dată; 
OC3 – să asculte opiniile celorlaţi; 

OA1 – vor manifesta respect, acceptare faţă de ideile colegilor. 

Descrierea activităţii de învăţare: 

Metoda de învăţare utilizată în această secvenţă didactică este cercul de discuţii, o 

metodă interactivă pentru aplicarea căreia e necesar să utilizăm o serie de mijloace de învăţământ 

care să atragă implicarea şi dorinţa de comunicare a elevilor, mai ales la această vârstă. Astfel, 
am utilizat imagini cu scene din poveste, siluete decupate ale personajelor care sugerează şi tema 

de discuţie.  

Deşi tema lecţiei poate fi abordată şi în mod clasic (prin formularea unor întrebări şi 

răspunsuri pe baza textului audiat într-o oră anterioară), optăm pentru utilizarea metodei cercul 
de discuţii cu scopul de a crea un ethos pozitiv prin exprimarea liberă a opiniilor, prin 

evidenţierea unor trăsături de caracter ale elevilor (căci toţi vor vorbi, toţi doresc să se afirme la 

această vârstă) şi prin facilitarea învăţării. 
Etape de desfăşurare: 

1. Copiii sunt împărţiţi în 4 grupe (după o metodă aleatorie – numărare, selectare de cartonaşe 

cu numere sau de diferite culori) şi formează 4 cercuri de discuţii cu teme diferite (din cele 

prezentate mai sus).  
2. În mijlocul cercului se fixează imaginea/enunţul care reprezintă tema discuţiei şi ,,păpuşa 

vorbitoare” (o mascotă). 

3. ,,Pasărea” păpuşii pe rând, pe la fiecare elev, îl va provoca să abordeze tema propusă din 
punctul său de vedere. Cel care nu poate răspunde atunci când îi vine rândul spune ,,pas” şi dă 

următorului elev păpuşa, având posibilitatea de a reveni. Elevii sunt încurajaţi să se exprime 

liber, să-şi exprime aprobarea/dezacordul faţă de părerea unui alt coleg, să-şi asculte colegii pe 
rând. 

4. La sfârşitul discuţiilor de grup, se formulează concluzia/concluziile prezentate de un purtător 

de cuvânt, un nou rol în cadrul grupului, desemnat prin rotaţie, ţinând cont de dorinţa de afirmare 

a fiecărui elev la această vârstă. 
  Învăţătorul supraveghează întreaga activitate şi asigură condiţiile necesare unei ascultări 

active. În final, am stabilit o clasificare a ideilor obţinute de fiecare grup în parte (notate de 

învăţător pe tablă): originale, amuzante, practice. Însumând ideile fiecărei categorii, am reuşit 
să stabilim împreună dacă în ziua respectivă am fost originali/practici/amuzanţi. 

  Mijloacele didactice utilizate în această etapă a lecţiei au fost imaginile/siluete ale 

personajelor din poveste, păpuşi/mascote pentru fiecare grupă. La această vârstă, mijloacele 
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didactice de acest gen sunt necesare în timpul derulării activităţilor căci stimulează interesul, 

curiozitatea şi lecţia devine mai atractivă. Formele de organizare pentru care am optat sunt: 

organizarea pe grupe (atunci când s-au primit temele de discuţie), individuală, căci fiecare elev 
a formulat o idee/opinie legată de tema grupei, din nou organizarea pe grupe când s-au stabilit 

concluziile/ideile care au fost prezentate apoi frontal în faţa întregului colectiv. Bugetul de timp 

pentru această etapă a fost de 15 minute, suficient pentru realizarea discuţiilor şi ascultare activă. 
Competenţa de receptare a unor mesaje orale în diferite situaţii de comunicare, exprimarea 

ideilor proprii, vorbirea pe rând, ascultarea, interacţiunea sunt elemente esenţiale ale unei 

comunicări eficiente care se formează în timp, se educă. Învăţătorul urmăreşte în contextul dat 
nu doar formularea unor idei în legătură cu textul audiat, dar şi corectitudinea exprimării; este 

stimulată formarea capacităţilor de apreciere şi autoapreciere, participarea activă, respectarea şi 

acceptarea părerilor celor din jur. 

 
 

PROBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ 

profesor învățământ preșcolar Merlușcă Claudia 
Școala Gimnazială Palanca 

Grădinița cu Program Normal Popoiu 

 
Domeniul experienţial: Limbă şi comunicare 

Categoria de activitate: Educarea limbajului 

GRUPA MICĂ-MIJLOCIE

  

Tema activităţii/Forma de realizare 

Joc didactic: ,,În pădure” 

►„Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă - lectura educatoarei 

Comportamente măsurabile: 

Item cu răspuns scurt 

 - să denumească animalele din imaginile prezentate; 

- să pronunţe relativ corect onomatopeele şi cuvintele, fără omisiuni sau inversări de sunete 
ori de grupuri de sunete; 

Item cu alegere multiplă 

- să încercuiască animalul care face morr morr morr!; 
Item de tip completare 

- să denumească animalele care lipsesc în text 

Item cu răspuns scurt 

1. Denumeşte animalele prezentate. 

Copiii aşezaţi în semicerc, vor recunoaşte, pe baza unei planşe date de educatoare, animalele 

care trăiesc în pădure (un urs, un lup, o pupăză, un iepuraş). 

 
 

 

http://fs65.trilulilu.ro/imgs/lusinda/ursul-13_2d470fd3f90390.jpg
http://fs65.trilulilu.ro/imgs/lusinda/ursul-13_2d470fd3f90390.jpg
http://fs65.trilulilu.ro/imgs/lusinda/ursul-13_2d470fd3f90390.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_-DyJ48htBV4/S7IkogfUQSI/AAAAAAAAFGs/wv2030qhOSQ/s1600/imagini_desktop_paste1.jpg
http://www.petz.ro/animale-de-casa/image.php?tip=16&src=poze/fun/wallpaper/wolfb_1146740345.jpg
http://fs65.trilulilu.ro/imgs/lusinda/ursul-13_2d470fd3f90390.jpg
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PROBĂ ORALĂ 

1. Pronunţă corect sunetele/onomatopeele produse de acestea;  
2. Denumeşte 4 animale;                                                                                      2 p. 

4. Pronunţă corect sunetele/onomatopeele produse de acestea.                            4 p. 

PROBĂ ORALĂ 

Item cu alegere multiplă 

2. Încercuieşte animalul care face Morr! Morr! Morr! 

 

 

   
 

   

 
 

 

 

PROBĂ SCRISĂ 
Încercuieşte ursul.                                                                                            1p 

 4. Item de tip completare 

Recunoaşte povestea şi completează verbal ce lipseşte: 
  ,,Era odată o …………vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană 

şi nu găsise nicăiri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului şi se culcă sub o 

tufă, gândindu-se ce să mai facă, ca să poată găsi ceva de mâncare. Şăzând vulpea cu botul întins 

pe labele de dinainte, îi vine miros de ………. .                                      2 p.  
PROBĂ ORALĂ 

                                                                                                                     1 p. oficiu 

TOTAL 10 PUNCTE 
 

Descriptori de performanţă: 

Item Comportament atins - A Comportament în 

dezvoltare – D 

Necesită sprijin – S 

I1 Numeşte şi pronunţă 

corect cele 4 animale: un 

urs, un iepuraş, o pupăză, 
un lup; 

Numeşte şi pronunţă 

corect 3 animale: un urs, 

un iepuraş, un lup; 

Numeşte şi pronunţă cu 

mici omisiuni 2 animale: 

un urs, o pupăză 

I2 Pronunţia clară, corectă a  

celor 4 

sunete/onomatopee 
produse de animale, fără 

Pronunţia clară, corectă a  

3 sunete/onomatopee 

produse de animale, fără 

Pronunţia a 2 

sunete/onomatopee 

produse de animale, cu 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.pozecaini.com/wp-content/uploads/2010/05/bichon_maltez_03.jpg&imgrefurl=http://www.pozecaini.com/poze-caini-bichon-maltez/&h=596&w=570&sz=115&tbnid=XV8BfUQJPhcnPM:&tbnh=135&tbnw=129&prev=/search%3Fq%3Dcatel%2Bimagini%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=catel+imagini&hl=ro&usg=__RghaoVTmVNGap461MnXe9w5Ggek=&sa=X&ei=1LSPT7jkEMvP4QTPuLn1Aw&ved=0CBoQ9QEwAw
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.pozecaini.com/wp-content/uploads/2010/05/bichon_maltez_03.jpg&imgrefurl=http://www.pozecaini.com/poze-caini-bichon-maltez/&h=596&w=570&sz=115&tbnid=XV8BfUQJPhcnPM:&tbnh=135&tbnw=129&prev=/search%3Fq%3Dcatel%2Bimagini%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=catel+imagini&hl=ro&usg=__RghaoVTmVNGap461MnXe9w5Ggek=&sa=X&ei=1LSPT7jkEMvP4QTPuLn1Aw&ved=0CBoQ9QEwAw
http://fs65.trilulilu.ro/imgs/lusinda/ursul-13_2d470fd3f90390.jpg
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.zooland.ro/_files/Image/photofiles/original/09349018cebe832ec2492f5f6d9144f9.gif&imgrefurl=http://www.zooland.ro/Vulpea_3489.html&h=1200&w=1600&sz=951&tbnid=hLaPN2gIoQXDjM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search?q=vulpe+imagini&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=vulpe+imagini&hl=ro&usg=__bLY_LGh_0WGfAXBEl0mpHItMpL4=&sa=X&ei=XrWPT5DKNc744QSdj4nFBA&ved=0CBcQ9QEwAQ
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omisiuni, prelungiri sau 

inversiuni 

omisiuni, prelungiri sau 

inversiuni 

mici omisiuni, prelungiri 

sau inversiuni 

I3 Încercuieşte ursul din 
ambele imagini şi îl 

pronunţă corect, fără 

omisiuni, prelungiri sau 

inversiuni 

Încercuieşte ursul dintr-o 
imagini şi îl pronunţă 

corect, fără omisiuni, 

prelungiri sau inversiuni 

Încercuieşte ursul dintr-o 
imagini şi îl pronunţă cu 

mici omisiuni, prelungiri 

sau inversiuni 

 

  I4 

Identificarea verbală şi 

pronunţarea corectă a 

celor două cuvinte care 
lipsesc din poveste: vulpe, 

peşte 

Identificarea verbală şi 

pronunţarea corectă a unui 

cuvânt care lipseşte din 
poveste: vulpe 

 

Identificarea verbală şi 

pronunţarea mici 

omisiuni, prelungiri sau 
inversiuni a unui cuvânt 

care lipseşte din poveste: 

vulpe 

 
CALIFICATIVELE PREŞCOLARILOR SE VOR ACORDA ASTFEL: 

1 p. – 5 p. CALIFICATIVUL S − Necesită sprijin 

6 p. – 8 p. CALIFICATIVUL D − Comportament în dezvoltare 
9p. – 10 p. CALIFICATIVUL A− Comportament atins 

 

METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ÎN SCRIERILE SFÂNTULUI IOAN GURĂ 

DE AUR 

profesor Hurjui Păunița,  

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
 

  În trecut, în cadrul activităților didactice, lectura constituia o parte esențială a predării, 

astăzi însă, în didactica modernă, ea a încetat să mai dețină această funcție, devenind o 
modalitate complexă de învățare cu un pronunțat caracter formativ. A citi cu intenția de a învăța 

s-a dovedit o metodă foarte eficientă care contribuie într-o măsură importantă la îmbogățirea și 

aprofundarea cunoștințelor, cât și la formarea și dezvoltarea capacităților intelectuale: gândire, 

imaginație, memorie, spirit de documentare 
  În condițiile progresului tehnico-științific contemporan, când sursele și volumul de 

informații cresc continuu, când se impune accentuarea caracterului inter și multidiciplinar al 

abordării problemelor, profesorul de religie trebuie să utilizeze această metodă de comunicare, 
care, în corelație cu alte forme de lucru, contribuie substanțial la formarea personalității moral-

religioase a copilului. 

  Modelul hristic este modelul formator prin excelență, întrucât Mântuitorul nu învață 
numai cu cuvântul ci și cu fapta, exemplul personal stând la temelia învățăturilor sale. Astfel, 

elevul va conștientiza că este creația lui Dumnezeu, că are obligații egale atât față de trup cât și 

de suflet, că trebuie să-și înnobileze sufletul până la asemănarea cu Dumnezeu, deschizându-i-

se perspectiva unei responsabilități de dincolo de moarte. 
  Valorile religioase descoperite, cultivate și interiorizate, trezesc în sufletul copilului 

dorința de noi căutări care, traduse în convingeri și comportamente, vor conduce la formarea 

unor caractere creștine. Căci ,,idealul creștinismului a fost întotdeauna același: de a forma 
caractere creștine, cu toată armătura lor spirituală, gata oricând și în toate împrejurările de a se 
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comporta în viață după exemplul pedagogului desăvârșit, Domnul nostru Iisus Hristos. 

Creștinismul prin convertirea sufletului, înnobilează sufletul complet educat, cu toate aceste 

calități proprii acțiunii. Căci creștinul devine creștin prin interiorul său, nu prin exterior, printr-
o renaștere sufletească și o schimbare de viață, ce face din omul animal, un om spiritual și aceasta 

cu prețul celor mai dureroase lupte și sacrificii interne.” (Pr. Mihail Bulacu, Pedagogie 

creștină.., p. 530) 
  Citirea Sfintei Scripturi o recomandă Însuși Mântuitorul care a zis: ,,Cercetați 

Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și acelea sunt care mărturisesc despre Mine”. 

(In. 5, 39.) 
  Sfinții ierarhi ai Bisericii, consideră Sfânta Scriptură ,,superioară oricărui produs literar 

pur omenesc, o perlă a literaturii universale; superioritate ce iese în evidență atât din bogăția 

ideilor cât și din frumusețea stilului în care a fost scrisă” (Pr. Constantin Cornițescu, Sfinții Trei 

Ierarhi.., p. 84.), iar Sfântul Ioan Hrisostom prețuiește îndeosebi simplitatea cuvântului ,,dar 
pentru noi, din pricina slăbiciunii noastre, dumnezeiasca Scriptură ni se istorisește așa, 

pogorându-se până la noi, pentru ca, învredniciți de acest pogorământ să ne putem urca la 

înălțimea aceea”. (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere (I), p. 144) 
  Sfănta Scriptură înfățișează același plan al lui Dumnezeu, dar în etape diferite: Vechiul 

Testament în pregătirea lumii, iar Noul Testament în realizarea lui istorică și duhovnicească, cele 

două părți formând o unitate desăvârșită. Sf. Ioan consideră Sfânta Scriptură o carte unitară, dat 
fiind că unul este autorul ei, Duhul Sfânt și prezintă această unitate asemenea relației ce există 

între celula vie și organismul uman. ,,Pentru că după cum atunci când, examinând o celulă dintr-

un organism vom găsi în ea toate elementele din  care este compus organismul, tot așa fiind 

vorba despre Sfintele Scripturi, vei găsi în fiecare parte a ei spiritul care o străbate”.(Pr. 
Constantin Cornițescu, Sfinții Trei Ierarhi.., p. 87.) 

  Cu același îndemn, de a absorbi învățătura cea dumnezeiască, își începe Sf. Ioan Omiliile 

la Matei: ,,Ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viață atât 
de curată încât harul Duhului să fi ținut locul lor în sufletele noastre. Și după după cum Sfintele 

Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot așa ar fi trebuit ca și inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul 

Cel Sfânt. Dar pentru că am îndepărtat harul acesta, haide să pornim pe o nouă cale, ca să-L 

dobândim iarăși”. (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, p. 15) 
  Deși este adresată și folositoare oricui, Sfânta Scriptură nu poate fi înțeleasă și 

interpretată decât de cel anume pregătit. Greutatea interpretării anumitor pericope s-ar datora 

spune Sf. Ioan: antitezei prea mari existente între înaltele adevăruri scripturistice și lipsa de 
maturitate spirituală a cititorilor”.(Pr. Constantin Cornițescu, Sfinții Trei Ierarhi..., p. 86.)  

  Interpretului i se cere să aibă ,,credință puternică în Dumnezeu și în valoarea divină a 

Sfintei Scripturi; mintea liberă de idei preconcepute iar inima să nu-i fie robită patimilor; să fie 
un frecvent practicant al rugăciunii și să invoce ajutorul Duhului Sfânt ori de câte ori purcede la 

tâlcuirea Scripturii”. 

  De câte ori se afla în fața Cărții Sfinte, Sf. Ioan Gură de Aur se ruga astfel: ,,Doamne 

Iisuse Hristoase, deschide-mi ochii inimii ca să înțeleg și să împlinesc voia Ta”.(Paul 
Evdokimov, Vârstele vieții spirituale..., p. 92). Sfântul Ioan recomandă stăruitor evitarea oricărei 

interpretări a textelor rupte de contextul în care se află încadrate sau străine de spiritul întregii 

Sf. Scripturi și reține, din mulțimea sensurilor date textelor scripturistice, pe cel literal, zis și 
istoric sau gramatical și pe cel tipic sau spiritual. Acestei analize a textului biblic nu-i scapă nici 

cele mai mici cuvinte, pentru că, spune Sf. Ioan ,,întocmai pietrelor prețioase, a căror valoare nu 
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depinde de volum ci de compoziția și frumusețea lor, la fel și aceste amănunte pot furniza 

informții inestimabile exegetului”. (Pr. Constantin Cornițescu, Sfinții Trei Ierarhi.., p. 92). 

  Sfântul Ioan cere cu insistență credincioșilor săi citirea Sfintelor Scripturi arătând 
necesitatea ei: ,,Spuneți-mi, vă rog, care din cei de față ar putea, dacă i-aș cere să-mi spună un 

psalm sau un text din dumnezeieștile Scripturi? <<Nu-s călugar, mi se răspunde!>>. Ei bine, 

scuza asta vă pierde, că socotiți că numai călugărilor li se cuvine să citească dumnezeieștile 
Scripturi, când de fapt voi aveți cu mult mai multă nevoie de ele decât călugării, pentru că voi 

trăiți în lume, voi vă răniți în fiecare zi; și de aceea voi aveți mai cu seamă nevoie de leacul 

Sfintelor Scripturi. Prin urmare a socoti de prisos citirea Sfintelor Scripturi este mult mai rău 
decât a nu le citi”.(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, p.35.) 

  Chiar și pentru copii, Sf. Ioan găsește necesară lecturarea anumitor pericope din Sf. 

Scriptură, această lucrare încredințându-o părinților: ,,Fiecare, venind acasă să-și ia în mână Sf. 

Scriptură, să parcurgă din nou textele pe care le-am dezvoltat, dacă vrea să tragă un folos. 
Lectura zilnică dă interpretarea sănătoasă. Concepția marelui părinte bisericesc ca pedagog 

creștin, era deci că întreaga Sf. Scriptură poate fi cunoscută, fără primejdie de toți credincioșii. 

De aceea a si comentat în mod omiletic aproape întreaga Sf. Scriptură. Despre frumusețea 
acestor omilii mărturisește și Guillaume de Taco, biograful marelui teolog apusean Toma 

d’Aquino, care relatează cum doctorul angelic întrebat fiind de studenții săi dacă n-ar dori să 

aibă niște frumuseți arhitectonice ca acelea ale Parisului, a replicat ,,Aș dori să am în locul tuturor 
acestor frumuseți omiliile Sf. Ioan Gură de Aur la Evanghelia după Matei”. (Sf. Ioan Gură de 

Aur, Omilii la Matei, p. 9) 

  Sf. Ioan Gură de Aur este considerat ,,părintele exegezei ortodoxe”, un cunoscător adânc 

și clar al Sfintelor Scripturi: ,,Sf. Scriptură era manualul elementar al școlii divine, ce făcea 
catedră din amvonul de lângă Sf. Altar, ca și în orice împrejurări din viața pastorală a 

credincioșilor creștini”. (Pr. Miahil Bulacu, Omilia despre predică a Sf. Ioan Hrisostom, p. 36.) 

 
 

MODALITĂȚI DE MOTIVARE A COPIILOR PENTRU LECTURĂ 

profesor învățământ primar Semeș Ana-Carmen 

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 
 

  „Nu există prieten mai loial decât cărţile” – Ernest Hemingway 

Pe fondul unei rezistențe la lectură cultivată de facilizarea accesului la informaţie și 
datorată tehnologiilor mobile, mulţi tineri şi adolescenți consideră cititul o reală pierdere de 

vreme şi o acţiune plictisitoare. Şi cum ar putea părea alfel pentru un tânăr care constată că 

efortul cognitiv solicitat de lectură pare semnificativ mai mare decât cel al privirii unui filmuleţ 
pe Youtube (mult mai confortabil pentru că este pasiv). 

Datorită mecanismelor cognitive implicate (atenţie şi concentrare, memorie, imaginaţie, 

analiză etc), lectura reprezintă în mult mai mare măsură un mijloc de antrenare cognitivă şi 

dezvoltare a minţii decât vizionarea unui film video! Copiii rămân cu impresia că pentru orice 
subiect vor găsi un material video! În consecință, lectura în sine, ca şi procedeu de informare, se 

decredibilizează.  

Elevii noștri iau modele din jur deci sunt predispuși de cele mai multe ori să aleagă 
efortul pasiv de a urmări un filmuleț decât să citescă povestea.  

Familiei îi revine importantul rol de a suține și încuraja activitatea de a citi, de a 

transforma lectura într-un mod plăcut de a petrece timpul liber.  
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De multe ori, din nefericire, am întâlnit elevi care nu au acasă nici măcar o carte. Nu au 

știut ce e aceea o bibliotecă până nu au vizitat-o pe cea de la școală. Misiunea revine școlii prin 

dascălii săi.  
Am încercat să cultiv dragostea pentru cărți, cu pași mici, printr-o activitate constantă, 

suținută. 

La clasele mici - pregătitoare și clasa I - am adus copiilor cărți în diverse formate. Am 
observat că sunt atrași de cele „gigant”, de cele cu forme neobișnuite, cu imagini sugestive. Le-

am citit împreună, filă cu filă. Evident, nu toți au fost captați de la bun început, dar odată devenit 

rutină a săptămânii, momentul era așteptat cu nerăbdare.  
Începând de la clasa a II-a, am înființat „Clubul de lectură”. Pe perioade de timp, stabilite 

și cu părinții, am călătorit printre cuvinte alături de personajele unei cărți specifice vârstei. Două, 

trei săptămâni am adăugat pe fișele de lectură impresii, desene, pasaje preferate. Discuția finală 

s-a concretizat în extragerea învățăturilor din lectură.  
Pentru a monitoriza cititul zilnic, am rugat părinții, să completeze alături de copil, 

numărul paginilor citite, într-un tabel asemănător celui de mai jos: 

Titlul cărții:                                                                    Autorul:                     

Data/ziua  Număr de pagini citite Semnătura părintelui 

   

   

La clasele a III-a și a IV-a am dezvoltat fișa de lectură în jurnal. Deja cărțile au mai 

multe pagini, emoțiile sunt mai intense, preferințele pentru un anumit gen prind contur. 
Înteresant mi s-a părut „Cărămizile lecturilor”, un afișaj pentru clasă propus de „Twinkl”, în care 

contribuția fiecărui elev cu cartea citită duce la construirea unui zid senzațional. Apartenența la 

un grup, la o activitate comună, a implicat și a stimulat cititul. 
Motivant a fost și inițierea unui concurs derulat pe parcursul a mai multor săptămâni, cu 

primirea unor amulete(mici cartonașe plastifiate, atajabile unui breloc), la un număr de cărți, 

dintr-o listă dată.   
Am insistat pe realizarea unui mediu propice lecturii, cu spațiu adecvat și muzică 

ambientală. La discuții despre carte, am alăturat un ceai și biscuiți. Întâlnirile au fost relaxante, 

transformate uneori în dezbateri și schimb de păreri. 

Mi s-a părut important să oferim cărții respectul cuvenit și de aceea am insistat pe modul 
de a fi păstrate și folosite cu grijă. Am evidențiat rolul semnului de carte și l-am confecționat în 

diverse forme.  

Evenimentele naționale și internaționale (ZIUA CULTURII ROMÂNE, „ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ”), zilele aniversare ale sciitorilor (Mihai 

Eminescu), lansări de carte - toate au avut ca scop esențial promovarea cărții, a lecturii. 

Acțiunile de voluntariat prin care am dăruit cărțile citite altor copii sau lecțiile de 
dezvoltare personală în care am învățat cum oferim cu bucurie celor din jur cărți, au dezvoltat 

interesul pentru citit. 

Este de așteptat ca nu toți elevii să fie atrași chiar și în urma acestor demersuri, dar 

perseverența poate fi un instrument facil.  
Cea mai mare satisfacție e aceea când un copil obișnuiește să ia cu el și o carte atunci 

când călătorește, pleacă în vacanță, atunci când ea devine un prieten. 
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EDUCAŢIA DE CALITATE, CONDIȚIE ESENŢIALĂ ÎN SOCIETATEA 

CONTEMPORANĂ 

profesor învățământ primar Moisă Crăiţa-Adina 
Școala Gimnazială Chetriş, Bacău 

 

Dreptul la educaţie rămâne un drept fundamental pentru lumea de azi şi o condiţie sine 
qua non a lumii de mâine. Chiar dacă umanitatea parcurge cu o viteză remarcabilă  şi 

îngrijorătoare treptele schimbării şi ale civilizaţiei, accesul la educaţie rămâne o problemă.  În 

datele marilor proiecte ale lumii de azi, pentru ca lumea de mâine să fie posibilă, dreptul la 
educaţie trebuie să devină dreptul la o educaţie de calitate, în caz contrar, un drept fundamental 

al lumii de azi într-o metamorfoză generată de exigenţele viitorului nu ar fi în întregime 

satisfăcut. 

Obiectivul esenţial ar trebui să fie asigurarea calităţii în fiecare şcoală sau mai bine spus 
calitatea serviciilor educaţionale oferite. Persoanele implicate în procesul educaţional, indiferent 

de locul şi funcţia pe care o ocupă în instituţia de învăţământ, sunt răspunzătoare de producerea 

şi generarea unei educaţii de calitate. Astfel calitatea este responsabilitatea fiecăruia, este o 
atitudine mentală, o conştientizare a muncii, fiind un pas particular într-o serie de activităţi la 

finalul procesului educaţional. 

Toţi participanţii la actul educaţional trebuie să se considere implicaţi în procesul de 
asigurare a calităţii şi în acelaşi timp să se asigure de calitatea muncii lor. Dacă se va reuşi acest 

lucru, atunci şcoala va exista şi va prospera iar dacă nu, se va elimina de la sine din cauza slabei 

calităţi a procesului educaţional. 

Toţi participanţii la actul educaţional trebuie să se considere implicaţi în procesul de 
asigurare a calităţii şi în acelaşi timp să se asigure de calitatea muncii lor. Dacă se va reuşi acest 

lucru, atunci şcoala va exista şi va prospera iar dacă nu, se va elimina de la sine din cauza slabei 

calităţi a procesului educaţional. 
Calitatea nu este niciodată un accident ,,ea este întotdeauna rezultatul efortului 

inteligent” spunea John Ruskin. Astfel, în învăţământ, pentru a culege roadele unei activităţi de 

calitate, trebuie generat viitorul, utilizând instrumentul prezentului, în baza experienţei 

trecutului. 
În consecinţă, pentru a se crea un sistem al calităţii, trebuie în prealabil introdus un 

sistem de management al calităţii; introducerea sistemului de asigurare a calităţii este un obiectiv 

prioritar pentru integrarea europeană. Criteriile de asigurare a calităţii sunt strâns legate de 
obiectivele fiecărei instituţii, corelate cu nevoile societăţii şi pieţei muncii, sistemul calităţii 

constituind astfel nu un scop în sine, ci un mijloc prin care organizaţia este orientată spre 

performanţă. 
Politica de asigurare a calităţii în educaţie este un proces complex şi de aceea pentru a 

avea şanse de reuşită, aceasta ar trebui integrată culturii instituţionale a organizaţiei şi ar trebui 

realizată prin strategii adecvate, specifice conducerii strategice, succesul unei organizaţii în 

creşterea calităţii activităţilor desfăşurate depinzând în mare măsură de abilitatea managerilor în 
implementarea sistemului de management al calităţii. 

Schimbarea unei organizaţii în ceea ce privește creşterea calităţii activităţilor desfăşurate 

ar trebui să înceapă de la schimbarea mentalităţii; trebuie înţeleasă în sensul bun al cuvântului şi 
trebuie percepută ca o necesitate în găsirea de noi metode, soluţii, proceduri pentru atingerea 

performanţei în fiecare sector de activitate pentru a putea face faţă concurenţei şi exigenţelor 

pieţei. 
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Eficacitatea profesorului în procesul instructiv – educativ depinde atât de funcţionarea 

fiecărei componente în parte – charismă,  ascendenţă, putere intelectuală, resurse de putere – cât 

şi de proporţia în care profesorul influențează personalitatea elevilor; este rezultatul unui 
amestec subtil de putere personală şi de autoritate, derivată atât din statutul său de profesor, cât 

şi  din sistemul de reguli care operează în şcoală şi în clasă. 

Un aspect foarte important în personalitatea profesorului îl constituie dimensiunea 
ştiinţifică şi culturală, psihologică şi pedagogică a acestuia. 

Calificarea înaltă a profesorului este necesară şi îl va ajuta pe acesta să fie permanent 

preocupat de continua lui perfecţionare individuală pentru a stăpâni la zi noutăţile din domeniul 
de specialitate. El trebuie să manifeste ingeniozitate şi creativitate şi să dispună în acelaşi timp 

de o bogată cultură generală pentru că elevii îl judecă şi sub acest aspect. Nu trebuie uitat, de 

asemenea, că aspectul culturii la formarea personalităţii inclusiv a personalităţii profesorului este 

decisiv. Cultura formează şi dezvoltă aptitudinile intelectuale, sentimentele şi emoţiile, voinţa şi 
caracterul omului. Un profesor cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural contribuie efectiv la 

dezvoltarea culturii generale şi de specialitate a elevilor şi totodată îşi dezvoltă şi îşi afirmă 

prestigiul personal. 
Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect profesional, ci şi sub aspect etic, 

moral. Mai întâi trebuie să fie el însuşi un om cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural şi cu un profil 

moral sănătos, să manifeste o conştiinţă şi o conduită morală civilizată. Pe lângă valorile 
ştiinţifice şi culturale ale societăţii, el are datoria să cunoască valorile morale, principiile şi 

regulile morale proprii statului de drept şi societăţii democratice. Profesorul este chemat să 

formeze şi să dezvolte la elevi deprinderi de conduită morală în concordanţă cu aceste principii 

şi reguli morale. Profesorul trebuie să manifeste o conduită demnă în orice situaţii: în familie, în 
şcoală, în societate, pentru că aceasta va fi imitată de elevii săi. O conduită ştiinţifică, culturală 

şi morală corectă a profesorului va fi învăţată de elevi şi, prin interiorizare, va deveni conduita 

elevilor săi. De aceea, profesorul trebuie să fie un model în tot ceea ce gândeşte şi în tot ceea ce 
realizează. 

Componenta esenţială a aptitudinii pedagogice este capacitatea de instruire, care constă 

în posibilitatea de a organiza materialul de învăţat şi de a-l preda într-o formă accesibilă. 

Priceperea de a organiza conținuturi eficiente este dependentă de inteligenţa cadrului didactic, 
de utilizarea ei în selectarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi din materia de specialitate şi în 

clasificarea şi scrierea lor pentru a fi transmise. 

Tactul pedagogic însă se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică a aptitudinii 
pedagogice, profesorii concepând tactul pedagogic ca o abilitate de a înţelege elevii, de a fi 

omenos, de a aprecia şi nota corect, de a da dovadă de existenţă şi severitate moderate, de a 

sprijini şi îndruma elevul, de a-i ierta greşelile minore, de a fi drept în acordarea recompensei şi 
a pedepsei, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu de o greşeală. Tactul pedagogic solicită 

inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a acţiona, adecvat, suplu şi creator în vederea 

reuşitei depline a actului educaţional.  

Măiestria pedagogică se manifestă prin capacitatea de a şti cât şi cum să faci eficientă 
activitatea educaţională. Ea se materializează în abilitatea de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe şi 

cum să-şi dezvolte personalitatea, în priceperea de a întemeia relaţii socio-afective pozitive cu 

elevii, bazate pe înţelegere şi cooperare eficiente. 
În concluzie, climatul şcolar nu se poate caracteriza ca un tot, ci prin aspectele care 

compun viaţa şcolară, precum: stilul managerial al cadrului didactic, comportamentul elevilor şi 

al profesorilor, prezenţa motivaţiei, calitatea comunicării, natura relaţiilor interpersonale. 
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În realitatea vieţii şcolare nu întâlnim tipuri pure de climat, ci mai degrabă o combinaţie 

a diverselor aspecte circumscrise fiecărui tip. Climatul psihosocial al clasei nu poate fi apreciat 

în termeni pozitivi sau negativi, ci mai degrabă putem vorbi de climate eficiente sau ineficiente 
şi de impactul climatului clasei sau şcolii asupra actorilor educaţionali. 
Bibliografie: 

1. Baban, Adriana, coord. (2001), Consiliere educaţională, Editura Psinet, Cluj-Napoca; 

2. Iucu, R., B., (2006), Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză 

educaţională, Editura Collegium Polirom, Iaşi; 

3. Jude, I. (2002), Psihologie şcolară şi optim educaţional, EDP, Bucureşti; 

4. Stan, C. (1999), Profesorul între autoritate şi predare, Editura Teora. 

 

 

JURNALUL DUBLU SAU JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE 

profesor învățământ primar Morărașu Laura-Monica 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 
 

  Metoda Jurnalului dublu este utilizată în analiza textelor literare sau ştiinţifice, care 

permite elevilor:  
- să coreleze noile informaţii cu experienţa lor personală, cu cunoştinţele anterioare; 

- să mediteze la semnificaţia pe care o are un conţinut informaţional pentru fiecare din ei. 

Această tehnică presupune următoarele etape: 

▪ elevii sunt solicitaţi să citească cu atenţie un anumit text; 
▪ fiecare elev alege din text un pasaj care l-a impresionat în mod deosebit; 

▪ pagina de caiet este împărţită în două: în partea stângă fiecare elev scrie pasajul ales, iar 

în partea dreaptă notează comentariile personale referitoare la acel pasaj. Structura 

Jurnalului dublu este prezentată mai jos: 

Fragment Opinii personale 

 

 

 

Pentru a-i sprijini pe elevi în completarea rubricii Opinii personale, profesorul poate 
sugera câteva întrebări, care au rolul de a stimula gândirea critică: De ce aţi ales acest pasaj? De 

ce vi s-a părut important? La ce v-a făcut să vă gândiţi? Cum sentimente v-a creat? Ce nedumeriri 

aveţi în legătură cu acel text? 
Jurnalul cu dublă intrare este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între 

text şi propria lor curiozitate sau experienţă, fiind util în situaţii în care elevii au de citit texte 

mai lungi, în afara clasei. 

Exemplu:  
Clasa a IV-a 

„Muma lui Ştefan cel Mare” (fragment, de Dimitrie Bolintineanu) 

Citeşte textul cu atenţie şi transcrie în primul chenar un fragment care ţi-a plăcut cel mai 
mult, iar în al doilea chenar încearcă să povesteşti cu cuvintele tale ce ai înţeles din acel fragment.  

Timp de lucru: 20 de minute. 

După expirarea timpului, se citesc răspunsurile de câţiva elevi, inclusiv notările lor 
personale şi se fac aprecieri colective. 
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 Scheletul de recenzie 

 Scheletul de recenzie este o modalitate de esentializare gradată a conţinutului informaţional a 
unor texte indeosebi literare şi de dimensiuni variate. De asemenea, este o modalitate de întarire 

a învăţarii prin asocierea acestor informatii cu desene, simboluri şi culori induse de lectură. Se 

recomandă următorii pasi pentru realizarea unui schelet de recenzie: 
1. Spuneţi/scrieți într- o propozitie conţinutul esenţial al textului. 

2. Spuneţi/scrieți într- o expresie, eventual preluată din text, care să sintetizeze acest conţinut 

3. Spuneţi/scrieți într- un cuvânt esenţa acestui conţinut . 

4. Redati printr un desen sau simbol problematica textului lecturat. 
5. Asociaţi continutului o culoare. 

6. Spuneţi scrieti cel mai important lucru, aspect, idee pe care il conţine textul. 

Clasa a IV-a 
Tema: „Cântec”- George Coşbuc 

1. Scrieţi într-o propoziţie conţinutul esenţial al textului 

Vitejia românilor a fost cântatǎ de poet. 
2. O expresie care sǎ sintetizeze conţinutul  

„Bucuria poetului” 

3. Un cuvânt -esenţa poeziei 

Inspiraţie 
4. Un desen 

5.O culoare. De ce? 

Verde, pentru cǎ ostaşii sunt îmbrǎcaţi în haine verzi. 
6. Ideea poeziei 

Vitejia ostaşilor români în luptǎ. 

 
 

NUMERE PITAGOREICE/RECIPROCA TEOREMEI LUI PITAGORA 

profesor Hîrhui Camelia 

Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești 
 

Pentru aprofundarea temei „Reciproca Teoremei lui Pitagora” putem folosi urmatoarea 

secvență/fișă de lucru. Parcurgerea și rezolvarea acesteia, individual sau în echipă, îi ajută pe 
elevi să recunoască mai ușor un triunghi dreptunghic și implicit să rezolve acel triunghi. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Trei numere pozitive a, b, c se numesc numere pitagoreice dacă pot reprezenta lungimile 

laturilor unui triunghi dreptunghic, adică suma pătratelor a două dintre ele este egal cu pătratul 

celui de al treilea (de ex. 𝑎2= 𝑏2 + 𝑐2 ). 

1. Există o infinitate de triplet - numere pitagoreice. Este suficient să găsim un triplet și putem 

genera oricate altele vrem. Daca a,b, c sunt numere pitagoreice, atunci ak, bk, ck sunt 
numere pitagoreice (k număr natural nenul). 

1.1.  3, 4, 5 sunt numere pitagoreice ( 32  + 42 = 52 ). Arătați că 3k, 4k, 5k sunt numere 

pitagoreice, k număr natural nenul si apoi exemplificați. 

….………….……………………………………………………………………………………

………… (Rezolvare: (3𝑘)2+ (4𝑘)2= (5𝑘)2<=>9𝑘2+ 16𝑘2= 25𝑘2 

Prin înmulțire de exemplu cu 2, 3, respectiv 4, obținem (6, 8, 10), (9, 12, 15), respectiv  (12, 16, 

20)- triplete de numere pitagoreice) 
1.2. Găsiți un triplet de numere pitagoreice si generați încă două. 

….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………… (Rezolvare: (8, 15,17) este un triplet de numere pitagoreice:    82 + 

152= 172<=>  64 + 225= 289 

=> (8·2, 15·2, 17·2)=( 16, 30, 34) - triplet de numere pitagoreice:  162 + 302 = 342<=>  256 

+ 900= 1156 

=> (8·3, 15·3, 17·3)= (24, 45, 51)-triplet de numere pitagoreice: 242 + 452 = 512<=> 576 + 

2025= 2601 

 
2. Reciproc, dacă a, b, c sunt numere pitagoreice, divizibile cu un același număr natural nenul 

k, atunci și a/k, b/k, c/k sunt numere pitagoreice.  

2.1.  Exemplu: 14, 48, 50 numere pitagoreice( 142  + 482 = 502 <=> 196+ 2304= 2500), 

divizibile cu 2 => (14:2, 48:2, 50:2)=(7, 24, 25)- numere pitagoreice. 
Pornind de la tripletul (30, 72, 78) de numere pitagoreice, găsiți alte două triplete. 

….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

(Rezolvare: 30, 72, 78 sunt divizibile cu 2 și 3 

=> (30:2, 72:2, 78:2)= (15, 36, 39) - triplet de numere pitagoreice 

=> (30:3, 72:3, 78:3)= (10, 24, 26) - triplet de numere pitagoreice 

 

3. Putem determina natura unui triunghi cu laturile a, b, c, in functie de unghiuri(ascuțitunghic, 
dreptunghic, obtuzunghic). Să presupunem că cea mai mare latură a triunghiului are lungimea a. 

- dacă 𝑎2<𝑏2 + 𝑐2 , atunci triunghiul este ascuțitunghic 

- dacă 𝑎2= 𝑏2 + 𝑐2  , atunci triunghiul este dreptunghic 

- dacă  𝑎2>𝑏2 + 𝑐2  , atunci triunghiul este obtuzunghic 
3.1. Determinați natura ΔABC în fiecare din cazurile: 

a) AB= 14cm;   BC= 10cm;   AC= 18cm. 

b) AB= 4cm;     BC= 6cm;     AC= 7cm. 
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c) AB= 20cm;   BC= 21cm;    AC= 29cm. 

….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

(Rezolvare: a) 182=324 > 296=142 + 102 =>ΔABC obtuzunghic 

                    b) 72=49 < 52= 42 + 62 =>ΔABC ascuțitunghic 

                    c) 292=841 =212 + 202 =>ΔABC dreptunghic.) 
La terminarea celor două ore, cei mai mulţi dintre elevi reuşesc să stabilească, atunci cand 

se cunosc lungimile tuturor laturilor sale, dacă un triunghi este dreptunghic sau nu, să dea 

exemple de aplicare a teoremei lui Pitagora în viața cotidiană, să identifice triplete de numere 
pitagoreice. La majoritatea elevilor reacțiile au fost pozitive, pentru că au constatat că nu este 

greu și că se descurcă destul de bine; reacțiile negative ale unora dintre elevi au fost generate de 

multitudinea de formule cu care s- au confruntat în ultima unitate de învățare. 

 
 

IMPORTANȚA IMPLICĂRII ȘCOLII ȘI A ROLULUI MANAGERIAL AL 

CADRULUI DIDACTIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

profesor învățământ primar Iordache Simona-Beatrice 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 
I.1. Școala ca organizație școlară 

Școala este o instituție cu o bogată și diversificată tradiție și cultură.Perfecționarea 

acestei culturi conduce la o perfecționare a activității școlare, la o îmbunătățire a rezultatelor. 

Aceasta se manifestă la nivelul tuturor actorilor implicați în desfășurarea procesului de 
învățământ, manageri, cadre didactice, părinți și elevi. Importanța culturii organizaţionale 

trebuie făcută cunoscută pentru căreprezintă școala, organizația școlară.  

Necesitatea unei identificări a culturii organizației, a locului și rolului ei, sunt preocupări 
noi în domeniul cunoașterii acesteia. Astfel se explică punctele tari sau punctele slabe ale unei 

organizații sociale, cu evoluţii şi accente specifice în zona construcţiei pedagogice a şcolii. 

Debutul acestor preocupări apare în 1957, când Th. Szelnic a abordat firma ca un organism 

social. Odată cu identificarea și studierea ei, cultura școlii a avut un rol important în dezvoltarea 
unui nou model de a înțelege termenul de managementul. Mă refer aici la schimbări de 

organizare în mediul intra și extraorganizațional.  

Organizația școlară reprezintă unitatea de bază a sistemului de învățământ. Aceasta este 
cel mai important element instituțional al educației. Școala este locul în care se realizează 

procesul de învățământ pe baza unor obiective pedagogice generale și specifice stabilite la nivel 

de politică educațională. Cerințele comunității educației naționale, cât și importanța structurii 
instituției reflectă, în mod imperativ, următoarele funcții manageriale: 

• organizare; 

• îndrumare metodologică; 

• reglare-autoreglare prin acţiuni de cercetare-perfecționare pedagogică. 

Cultura școliidetermină existența și extinderea subculturilor, care conduc spre progresul 

organizației școlare. Așadar, cultura managerială, cultura cadrelor didactice și cea a elevilor 
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se află în interdependență continuă. Existența lor este condiționată de conexiunile 

funcţionale generate, care prezintă o serie de elemente comune, dar şi distincte, 

individualizate în sens psihologic şi social. Definind şcoala, Sorin Cristea spune că ea este 
,,unitatea de bază a sistemului de învăţământ, care are drept funcție principală formarea-

dezvoltarea personalității elevului în cadrul unui proces de instruire specializat la nivelul 

activității didactice” (Cristea, S., 2003, p. 105).  
 Organizația școlară reflectă următoarele trăsături (Boboc, I., 2002): 

▪ școala este la fel precum e societate din care face parte, ea însumează calitățile și 

deficiențele sistemului din care provine și este la fel de bună ca și societatea care o 
integrează; 

▪ metodologia pedagogică determină o elaborare optimă a conținuturilor; 

▪ planurile de învățământ, programele școlare, ca și documente de politică școlară, reflectă 

idealul și scopurile educației; 
▪ școala trebuie să dețină suficiente resurse interne de perfecționare și de inovare 

pedagogică sau didactică. 

Școala apare ca o societate în miniatură, ce reprezintă o instituțiecreată pentru adaptarea 
psihosocială ale copilului, a trebuințelor lui de comunicare și relaționare. O instituție școlară 

sănătoasă depinde de posibilitatea acesteia de a: 

a) alege un scop pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ;  
b) se adapta la ceea ce este nou; 

c) păstra resursele existente și a-și îndeplini scopurile prin activități proprii eficiente; 

d) stabili decizii macrostructurale în orice condiții, bazate pe experiență și dorința de a 

performa. 
Dimensiunea organizațională a școlii devine funcțională atunci când este completată de 

dimensiunea normativă. Ea reprezintă aspectul ce se poate observa, regulile, ierarhiile, normele 

ce apar în documentele școlare și care impun desfășurarea corectă a activității. Cultura normativă 
are un caracter instrumental, prescriptiv, adaptativ şi reproductiv (Păun, E., 1999, p. 131).  

În România, cultura normativă este direcționată permanent spre îndeplinirea sarcinilor, 

respectarea regulilor, implicarea profesorilor în multiplele activități de la nivelul școlii. În cadrul 

unităţilor şcolare există Planul de Dezvoltare Instituțională (PDI). Proiectul şcolii ţine seama de 
complexitatea, diversitatea şi amplitudinea activităţilor şcolare, este rolul analizei şi reflecţiei 

critice asupra situaţiei de fapt. Acesta explorează şi utilizează toate resursele de care dispune 

școala pentru satisfacerea nevoilor instituției și atingerii scopurilor și obiectivelor vizate. PDI 
reprezintă asumarea școlii în politica de dezvoltare a acesteia, îndeplinind cele mai importante 

probleme ale acesteia. Sursele care fac din proiectul şcolii o entitate aparte, irepetabilă sunt: 

o Cultura organizaţiei şcolare; 
o Viziunea colectivului şcolii – în special a echipei manageriale – privind 

misiunea şi, mai ales, dezvoltarea unităţii şcolare pe termen mediu şi lung; 

o Nevoile şi resursele comunitare; 

o Misiunea școlii – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes 
reprezentate în unitatea școlară – părinţi, elevi, profesori, autorităţile locale, 

agenţi economici şi alţi reprezentanţi ai comunităţii. 

Pornind de la cerinţele actuale ale societăţii, sistemul de educaţie trebuie să pregătească 
în mod real elevul pentru viaţa de dincolo de porțile şcolii, dezvoltându-i competenţele-cheie 

care îi pot asigura succesul social. În acest sens sunt formulate cerințe ce au în vedere dezvoltarea 

și modernizarea organizației școlare: 
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1. Creșterea calităţii în educaţie în unitățile de învățământ preuniversitar; 

2. Dezvoltarea profesională a tuturor cadrelor didactice prin formare continuă; 

3. Creșterea performanței și prevenirea eșecului școlar, prin personalizarea procesului 
de învățare; 

4. Modernizarea bazei tehnico-materiale și accesul la device-uri care să permită lecții 

moderne, antrenante, participative. 
De asemenea este necesară o dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice 

menită să conducă la o dezvoltare a fiecărei organizaţii şcolare în parte. În concluzie, școala 

reprezintă reflecția conducerii manageriale care proiectează activitățile de învățare, îndrumă, 
organizează și planifică trecând de limitele școlii tradiționale, cu reguli mai mult sau mai puțin 

rigide, spre o școală cu o nouă deschidere, cu o nouă concepție și noi idei.Școala este recunoscută 

ca valoare prin misiunea pe care o are, prin idealul şi scopurile generale ale sistemului de 

învăţământ. Direcţionarea sa este realizată prin obiectivele generale şi specifice ale procesului 
de învăţământ, prin operaționalizarea lor, astfel încât să fie funcționale pentru toate domeniile 

organizației, în mod special a instruirii, în calitate de activitate de bază. Dezvoltarea organizaţiei 

şcolare reprezintă capacitatea acesteia  de adaptarela tot ce apare nou, la un mediu complex, 
specific societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere. 

I.2. Managementul clasei de elevi 

Se pot identifica numeroase definiții pentru termenul de management. Pe de o parte, el 
poate însemna conducere, direcțiune, organizare, dar și control, administrare, supraveghere etc. 

Poate avea, de asemenea, multiple semnificații: activitate practică (proces), factor de decizie 

(echipă sau individ) și știință, mai exact, explicarea managementului ca proces, în vederea 

formării managerilor (Mâță, L., 2015). 
Din punct de vedere al educației, acest termen apare sub denumirea de management 

educațional, ce include elemente esențiale care acționează în sistemele nonformal și informal. O 

altă formulare este managementul școlar care se referă la îndrumarea procesului de învățare din 
perspectivă instituțională. Managementul organizației școlare este dependent de managementul 

educațional și aparține nivelului formal al educației. Acesta reprezintă conducerea structurilor 

educaționale de la ministru până la directorii de școli. Aspectul particular al managementului 

educațional este managementul clasei de elevi. În figura următoare putem observa legătura 
dintre cele trei domenii ale managementului: 
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Figura 1. Relația dintre domeniile managementului din perspectivă educațională 

(Cojocariu, V.M., 2004) 
O mare parte a copilăriei, copiii o petrec la școală. Elevii petrec foarte multe ore la 

școală, astfel că reacțiile și percepțiile lor asupra experienței școlare sunt importante și decisive 

pentru educația lor. Din studiile de specialitate, reiese că au fost realizate o multitudine de studii 
asupra diferitelor problematici ale clasei de elevi. Astfel, am desprins câteva aspecte 

preponderente ale termenului de management al clasei de elevi (Stan, E., 2003, p. 98): 

* factorii determinanți pot fi alegerea profesorilor, includerea acestora în programe de 
formare, familiarizarea și cunoașterea colectivului de elevi; 

* structura multidimensională a termenului se referă la dimensiunile ergonomică, 

psihologică, psihosocială, normativă, operațională și creativă;  

* nivelul interacțional al managementului clasei este subordonat acțiunilor deciziilor la 

nivelul grupului de elevi; 

*  timpul înseamnă în economia managementului o resursă, dar și o restricție; 

* climatul educațional al clasei reprezintă o preocupare constantă a managementului 

clasei; 

* consecințele unui management deficitar implică o îndrumare slabă a clasei, intervine 

oboseala, climatul educațional este devalorizat, elevii au o atitudine de indiferență, apar 

agresivitatea și violența. 

Sistemul social de educație determină profesorul să empatizeze cu cei pe care îi educă, 
să stabilească relațiile de cooperare cu părinții acestora și cu alți factori interesați ai societății. 

Ei educă nu numai la catedră sau în clasă, ci și prin fiecare contact relațional cu copiii și părinții, 

desfașoară o muncă de creștere și dezvoltare, de conducere și direcționare. Profesorii au o 
responsabilitate considerabilă în ceea ce privește comportamentul asupra micilor școlari, a căror 

personalitate în formare are nevoie de înțelegere și respect, tact și talent pedagogic, capacitatea 

de a preda în mod creativ, dragoste pentru copii, o relație bazată pe comunicare deschisă și mult 
atașament. Procesul de învățare poate avea consecințe individuale și sociale nefaste: 

incompetență, analfabetism, inadaptare, delincvență. Prin adaptarea unor tehnici eficiente și 

aplicarea lor în clasă, profesorul poate determina atât motivația elevilor pe care îi îndrumă, dar 
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și anumite abilități, deprinderi intelectuale ale acestora. Strategiile educaționale impun 

implicarea elevilor în cât mai multe activități, iar nonimplicarea elevilor conduce la lipsa 

motivației și la rezultate negative. 
Rolul managerului clasei este de a organiza, de a avea grijă și de a supraveghea grupul 

de elevi, de a comunica, de a găsi strategii de management, în așa fel încât rezultatele muncii lui 

să fie eficiente și durabile. Managerul identifică strategii diferite, în funcție de clasa de elevi pe 
care o conduce. Acesta poate fi atent la aranjarea spațiului în care își desfășoară activitatea, 

punând accent pe îndeplinirea obiectivelor cognitive, pe aptitudinile și îmbunătățirea 

comportamentului elevilor, pe încurajarea lor pentru a facilita învățarea. Profesorul poate lua în 
considerare interacțiunea socială a elevilor, astfel că va pune accentul pe dezvoltarea armonioasă 

a personalității, dar și utilizarea de metode atractive și moderne pentru un proces de învățare la 

fel de armonios (Pânișoara, G., 2006, p. 98, Ulrich, C., 2000, p. 208). 

Profesorul din fața clasei reprezintă un model, un exemplu pentru elevi. Acesta 
coordonează și îndrumă elevii în procesul de educație și, mai târziu, de autoeducație. El are 

puterea și capacitatea de a influența comportamentul elevilor săi, de a fi părintele de la școală. 

Factorii care determină această influență este reprezentat de legătura ce se stabilește de la început 
între dascăl și elevi, modul în care elevii înțeleg intențiile profesorului, modul în care acesta știe 

să perceapă fiecare copil ca fiind unic, să găsească pentru fiecare dintre ei o strategie 

individualizată de învățare. 
Clasa, grupul de elevi, reprezintă un microsistem social, cu statuturi, roluri diferite și cu 

o organizare pe grupuri mai mici, mai ales dacă este vorba de o clasă cu un număr mare de elevi. 

Interacțiunile dintre copii vor fi numeroase, ca și prieteniile, antipatiile, timpul petrecut 

împreună la școală și în afara școlii. Impactul pe care îl au aceste considerente pot particulariza 
grupul de elevi prin următoarele trăsături (Ursu, A., Patraşcu, D., Jinga, I., 1997, p. 165): 

• coeziunea-unitatea grupului, înţelegerea reciprocă dintre membrii unui grup; 

• autonomia-grupul poate fi independent sau legătură strânsă cu scopurile sau activitatea 

unui altui grup; 

• conformismul sau nonconformismul-membrii grupului se supun şi acceptăregulile de 

grup; 

• permeabilitatea şi impermeabilitatea-acceptarea de noi membri; 

• stabilitatea şi instabilitatea-rezistența în timp a grupului; 

• sintalitatea: particularitățile unui grup, personalitatea lui. 
În România, noua reformă în domeniul educației școlare, propune o schimbare 

convenabilă, care să realizeze o școală în care forța de muncă să fie pregătită conform normelor 

Uniunii Europeane, de integrare, de dezvoltare personală și socială, cu un impact pozitiv asupra 
prevenirii părăsirii școlii. 

În acest sens, trebuie să existe schimbări considerabile în organizarea, proiectarea, 

desfășurarea, evaluarea procesului de învățare. Profesorii pot gândi metode alternative, moderne, 

care să dea rezultate optime. Pentru o adaptare favorabilă la cerințele actuale și viitoare ale 
societății, cadrul didactic este necesar să motiveze cât mai mult elevii, să-i incite la inițiativă, la 

acțiunea de promovare a unei personalități competitive, organizate, creative, astfel ca pedagogia 

contemporană să devină o pedagogie intracționistăși personalitară (Popa, N., Popa, A., 2008, pp. 
234). 

Cadrul didactic trebuie săștie cumtrebuie să intuiască dorințe și curiozități, să prevadă 

reacții și comportamente și să fie dedicat profesiunii sale. El trebuie să fie un model de 

competență pentru elevi, un model de echilibru, să producă schimbări, să influențeze în bine 
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comportamentul elevilor săi. Prin prezența și arta de a transmite cunoștințe, profesorul își lasă 

amprenta asupra trăsăturilor de personalitate ale elevilor, orientând demersul didactic spre 

folosirea cât mai adecvată a resurselor educaționale cu scopul de a obține performanțe. Liderii 
și managerii din sistemul de educație trebuie să dea dovadă de măiestrie, flexibilitate și de 

cunoștințe solide pentru a susține grupul pe care îl conduc. Competențele lor presupun 

capacitatea de a transpune conceptele în acțiuni de succes. (Bush, T., 2015, p. 31). 
Bibliografie: 

1. Boboc, I. (2002). Psihopedagogia organizațiilor școlare și managementul educațional. București: 

Editura Didactică și Pedagogică; 

2. Bush, T. (2015). Leadership și management. Teorii și practici actuale. Iași: Editura Polirom; 

3. Cojocariu, V. (2004). Introducere în managementul educaţiei. București: Editura Didactică şi 

Pedagogică; 

4. Cristea, S. (2003). Managementul organizației școlare. București: Editura Didactică și Pedagogică; 

5. Păun, E. (1999). Școala-abordare sociopedagogică. Iași: Editura Polirom; 

6. Pânișoara, G. (2006). Integrarea în organizații. Pași spre un management de succes. Iași: Polirom; 

7. Popa, N., Popa, A.(2008).Managementul participativ. În: Business & Leadership. nr. 2; 

8. Stan, E. (2003). Managementul clasei. Bucuresti: Editura Aramis; 

9. Ursu, A., Patraşcu, D., Jinga, I.(1997).Management educaţional preuniversitar. Chişinău: ARC. 

 
 

CONECTAREA ȘCOLARILOR MICI CU DASCĂLII, ÎNVĂȚARE PRIN JOC 

profesor învățământ primar Iosub Lenuța 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău  
 

Pedagogia modernă consideră că jocul reprezintă baza conceperii întregii activităţi 

instructiv-educative, deoarece acesta este calea directă prin care copilul, în contact cu mediul 
ambiant, îşi îmbogăţeşte sfera cunoaşterii şi motricitatea, se orientează, stabileşte relații, 

acţionează. 

JOCUL este „minutul de aur” al vieţii, în care se pot forma copiilor abilităţi importante, 
de bază, dar şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. 

Procesul formativ-educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu cei mici, permite fiecărui cadru 

didactic să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea, prin 

realizarea activităţilor cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor.  
Învăţarea reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, 

intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în 

curriculum. În educaţia timpurie, învăţarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic 
integrează conţinuturile mai multor domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe 

centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. Orice activitate din 

clasele mici trebuie să fie o experienţă de învăţare şi, pornind de la acest fapt, trebuie să se acorde 
o importanţă egală tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Toate tipurile de activităţi reprezintă 

diferite momente ale programului zilnic al copilului. Abordarea integrată este o împletire a 

conţinuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului 

spre investigare, documentare, cercetare și aplicare practică a celor învăţate. 
Jocul este un mijloc important nu numai pentru educaţia fizică, dar si pentru educaţia 

intelectuală, morală si estetică a copilului. În cadrul jocurilor, copiii învaţă să respecte reguli, 

învaţă să fie ordonaţi şi disciplinaţi. Organizate în grup, jocurile contribuie la dezvoltarea 
prieteniei între copii, a spiritului de grup, a devotamentului, etc. 
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În cadrul jocurilor de mişcare, copiii îşi folosesc corpul în acţiuni care solicită motricitate, 

exersând şi dezvoltând astfel atât fizicul, cât şi psihicul – aflat într-o strânsă legătură cu 

progresele corporale. 
Pornind de la principiile de disciplină inteligentă („Toți elevii sunt diferiți”; „Toți elevii 

urmează aceeași secvență în dezvoltare, dar fiecare într-un ritm diferit”; „Elevii sunt în mod 

natural curioși și dornici de a explora mediul lor”; „Elevii știu să învețe unii de la alții”; 
„Învățarea este posibilă atunci când ai interes și când poți participa activ”; „Utilizarea mai multor 

modalități senzoriale facilitează învățarea” și, nu în ultimul rând, „Jocul este unul dintre cele 

mai bune moduri de a învăța”) predarea integrată a conţinuturilor se manifestă atât la nivelul 
proiectării globale, cât şi în proiectarea activităţilor zilnice. Procesul formativ-educativ pe care 

îl desfăşoară în activitatea cu cei mici permite fiecărui dascăl să-şi valorifice propria experienţă 

didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea activităţilor cu caracter integrat. 

Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune tuturor copiilor din clasă 
sau pot fi diferenţiate, în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, de particularităţile 

individuale ale fiecărui copil. Astfel, activităţile integrate se pot organiza prin alternarea tuturor 

formelor de învăţare, individual, în perechi, în microgrup sau cu întreaga clasă. Prin intermediul 
jocului, considerat element dominant al vârstelor mici, copilul poate dobândi noi cunoştinţe, îşi 

formează anumite priceperi şi deprinderi, dar are şi ocazia să aplice în situaţii concrete 

cunoştinţele învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-şi formeze şi dezvolte abilităţi socio-
afective, prin asumarea responsabilităţii şi rolurilor diferite în cadrul microgrupului din care face 

parte. 

Cunoscând faptul că activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât 

pentru copil cât şi pentru profesor, că i se oferă copilului o gamă largă de oportunităţi pentru a-
şi exersa o învăţare activă, că se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului 

educativ, punându-se un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces și de 

asemenea activitatea integrată, se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor 
de învăţare cu viaţa socială si culturală, voi exemplifica prin câteva jocuri pe care le-am 

desfășurat.  

În jocurile de mişcare, elementul mişcare este esenţial şi ele devin o plăcere pentru copii. 

Pe lângă efortul fizic pe care-l solicită jocul, copilului i se cere şi o activitate psihică în rezolvarea 
sarcinilor ridicate de joc. De exemplu, în cadrul jocului de mişcare ,,Veveriţele”, pe lângă faptul 

că cei mici fac mişcare, aleargă, la sfârşitul jocului, fiecare elev trebuie să-şi numere nucile 

pentru a şti care ,,veveriţe” au strâns cele mai multe nuci şi au ieşit câştigătoare. În aceste jocuri, 
mişcarea este încadrată în anumite reguli mai mult sau mai puţin complexe şi aproape fară să-şi 

dea seama, copiii realizează în timpul jocului o serie de mişcări fără să depună un efort prea 

mare fizic și psihic. 
Particularitatea acestor jocuri rezidă în faptul că regulile sunt prezentate copiilor într-o 

formă plăcută. De exemplu, în jocul de mişcare ,,Poştaşii”, le-am spus copiilor că pentru a merge 

să ducă scrisorile, poştaşii întâmpină o serie întreagă de obstacole (ploaie, zăpadă, trec prin 

pădure, urcă dealuri etc.), după care am prezentat regulile jocului: - la semnal, de la fiecare 
echipă pleacă câte un copil (poştaş) să depună scrisoarea, rezolvând câteva sarcini; au dreptul să 

depună scrisorile numai copiii care au rezolvat sarcinile primite corect; copiii care n-au reușit să 

rezolve, rămân cu scrisorile în mână; se consideră câștigătoare grupa de copii ai cărei poştaşi au 
depus mai multe scrisori. 

Ceea ce este deosebit în jocul de mişcare la diferite vârste sunt sarcinile, conţinutul, modul 

de organizare, precum şi numărul regulilor. Astfel, acelaşi joc poate fi folosit la orice vârstă, 
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amplificând însă cerinţele, regulile, mărind distanţele şi numărul sarcinilor pe care le au de 

îndeplinit. 

Contextul actual ne cere să formăm micile personalităţi ale copiilor pentru a fi capabile să 
exprime gânduri, emoţii, sentimente, opţiuni. Altfel spus, în faţa acumulării de cunoştinţe 

primează aplicarea informaţiilor, capacitatea de socializare a copilului, dobândirea autonomiei 

şi spiritul critic.  
Trebuie să umplem rezervorul emoţional al copiilor cu timp de calitate acordat, cu 

încurajări, cu recompense şi cuvinte de apreciere. Fericirea este cea mai mare sursă de putere, 

de cunoştinţă şi de bucurie. Fericirea dată de lucrul cu şi alături de copii este cea mai mare sursă 
de lumină, căldură şi armonie.  
Bibliografie: 

• Activitatea integrată – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul universitar; Didactica Publishing 

House, 2008; 

• Lespezeanu, Monica, Tradiţional şi modern – O metodică a activităţilor instructiv-educative, 2007. 

 

 

ABORDAREA INTEGRATĂ STEM/STEAM/STREAM ÎN CICLUL PRIMAR 
profesor învățământ primar Kincses Irina 

Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

 
  Abordarea integratăvine ca necesitate a lumii în care trăim, în mod special în 

domeniuleducațieiundeactivitateadidacticătrebuierevizuitășiabordatăholistic,prinurmare,„schim

bările de atitudine socială și individuală au nevoie de un nou tip de educație, 

adecvatsecoluluiîncaretrăim,bazatpe principiitransdisciplinare” (Bama,Caciuc,2004). 
  Termenul a evoluatde la o primă etapă pentru a depăși interdisciplinaritatea prin 

sensuldat de Jean Piaget care propune expresia peste discipline pentru a explica conceptul pentru 

„oabordareholisticăalumiirealecareesteinteractivă”șiextremdecomplexă;prinurmare, 
„preocupările trans-disciplinare - așa cum este indicat de prefixul „trans”- care este în acelașitimp 

între discipline și în diferite discipline și dincolo de orice disciplină. Scopul său esteînțelegerea 

lumii actuale, unul dintre imperativele sale este unitatea cunoașterii”. (Niculescu, 2010, p. 181). 
  

  Abordarea integrată vine cu o combinație de idei, concepte, cunoștințe, dar 

șidisciplinecarenumaisuntprivitesingular,ciîntr-ocontinuăcorelațieșiinterdependență. 

  Educația de tip STEM/STEAM/STREAM este un concept relativ nou în cadrul 
sistemuluide învățământ românesc. Ideea educației STEM vine de pe continetul american ca 

urmare acerințelor tot mai mari în ceea ce privește pregătirea tinerilor pentru inserția activă în 

viațasocială (Teruni Lamberg, Nicole Trzynadlowski, 2015), inserție care solicită tot mai 
multexperțiîncarierele STEM. Acronimul STEM vine dinlimbaenglezăfăcândreferirela 

disciplinele științe, tehnologii, inginerie și matematică, la nivelul țării noastre este folosit 

șiacronimulȘTIM (științe,tehnologii,inginerieșimatematică). (CorneliaMelcu, 2018) 

Mai apoi au apărut două noi concepte, STEAM,care mai include artele pe 
lângădisciplinele anterior menționate sau o variantă mai extinsă STREAM, care conține reading-

ul/înțelegerea textelor scrise. La nivelul ciclului primar educația STREAMeste necesară, 

deoarece acoperă toate disciplinele studiate la clasă și propune o abordare integrată care oferă 
copilului o perspectivă holistică a realității înconjurătoare, stimulând creativitatea și imaginația 

micilor școlari prin surprinderea relațiilor cauzale dintre obiecte și fenomene. 
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Rodger Bybee spunea că „O adevărată educație STEM ar trebui să sporească înțelegerea 

elevilor despre cum funcționează lucrurile și să-și îmbunătățească utilizarea tehnologiilor. 

Educația STEM ar trebui să introducă, de asemenea, mai multe inginerii în timpul învățământului 
preuniversitar.” (Rodger W. Bybee, 2010). Învățământul primar sau ciclul primar este prima 

etapă din învățământul obligatoriu șiare ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru 

toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, 
adaptată nevoilor individuale. 

Drept urmare, încă din anii micii școlarități trebuie să formăm elevii care vor deveni 

experții STEM din viitor, iar acest lucru nu se poate realiza printr-o abordare clasică 
monodisciplinară. Problemele vieții actuale și solicitările adresate învățământului contemporan 

sunt din ce în ce mai complexe și variate, dat fiind accelerarea procesului de cunoaștere și 

interacțiunea constantă dintre științe și alte domenii ale cunoașterii care implicănecesitatea 

abordării integrate de la vârste fragede. (Borzea P.A, 2017) 
În urma analizei studiilor asupra modului în care profesorii percep educația de tip 

STEM (Kelly C. Margot, Todd Kettler, 2019) se constată faptul că aceștia au observat o 

motivație ridicată a elevilor asupra actului de învățare, iar realizările academice ale acestora 
sunt în creștere, simțindu-se mai stăpâni și siguri pe sine. Un aspect foarte important subliniat 

de către profesorii implicați în predare de tip STEM este legat de dezvoltarea gândirii critice 

aelevilor.Profesorii însă au evidențiat o serie de impedimente care îi împiedică să dezvolte o 
astfel de educație începând de la resursele materiale insuficiente, lipsa susținerii financiare și 

până la inflexibilitatea programului școlar și lipsa unui curriculum adecvat. Abordările 

integrate STEM/STEAM/STREAM sunt considerate ca fiind dificil de conceput și de pus în 

practică în ciclul primar. 
În concluzie, STEM/STEAM/STREAM este un mod inovator de a gândi la nivelul 

ciclului primar predarea matematicii și științei, prin valorificarea conexiunilor acestora cu 

tehnologia, ingineria și artele. Pentru o implementare cât mai corectă și facilă, profesorii ar 
trebui să beneficieze de cursuri dedicate activităților integrate STEM/STEAM/STREAM și 

de cursuri de cultură generală. 
Bibliografie: 

✓ Bama A., Alecu S., Caciuc V., (2004) Îndrumar pentruactivităţipractic-aplicative 

ladisciplinelepedagogice, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi; 

✓ Borzea P.A. (2017),Integrarecurricularășidezvoltareacapacitățilorcognitive, Editura Polirom, București; 

✓ Cucoș C.,(2014), Pedagogie – ediția aIII-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, București; 

✓ Lamberg, T., & Trzynadlowski, N. (2015). How STEM academyteachersconceptualizeandimplement 

STEM education. Journalof Researchin STEME education, 1 (1), 45 – 58; 

✓ Lefter A.(2018), Abordarea STEM în învățământul primar, iTeachonline. 

 

 

LECTURA - OSPĂŢ AL GÂNDURILOR 

profesor învățământ primar Liliana Purice 

Școala Gimnazială „Emil Racoviţă” Onești 

 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care 
dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi 

limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de 

şcoală şi familie. 
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Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi- o 

necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de 

miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Există factori care determină lectura 
copiilor: particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele lor, climatul familial, factori care pot 

transforma lectura într-o necesitate, „o foame de carte”, o delectare sau nu. Când gustul pentru 

lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, acestea rămân pentru toată viaţa 
o obişnuinţă utilă. 

Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le formez 

cu răbdare şi stăruinţă, gustul pentru lectură.Există copii care ascultă cu mult interes o poveste 
frumoasă, citită de altcineva, însă preferă să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără 

să fie tentaţi să citească ei însişi altceva decât ceea ce li se cere la orele de curs. Chiar şi la cei 

care au învins greutăţile începutului, gustul pentru lectură nu este format. Uneori, nu au la 

îndemână cărţile potrivite, alteori, indiferenţa pentru lectură a persoanelor apropiate determină 
aceeaşi atitudine copiilor. În astfel de cazuri intervenţia învăţătorului este absolut necesară. 

Sunt învățătoarea unor elevi de clasa a III-a și, pentru că interesul elevilor pentru lectură 

se amplifică, mi-am propus derularea unui proiect educaţional în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală ,,Radu Rosetti” Onești și o altă clasă paralelă de elevi, de la Liceul cu Program 

Sportiv ,,Nadia Comăneci” Onești, cu titlul: ,,Citim împreună!”. Încă de anul trecut am derulat 

la clasă o serie de activităti dedicate lecturii și am deschis un centru de lectură în sala de clasă, 
elevii având acces la diverse cărţi din mica noastră bibliotecă. 

În realizarea acestui proiect de parteneriat am plecat de la argumentul că lectura 

suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii suplimentare revine 

învăţătorului, care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul 
educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate 

şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese: prin 

informaţie, prin deprinderea cititului coerent, conştient,prin implicare afectivă,prin însuşirea 
unui vocabular expresiv, prin îmbogăţirea vocabularului.  

Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsesc modalităţi şi 

tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură. Stârnirea interesului 

pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest sens 
depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al camerei copilului, bibliotecile fiind mediile cele mai 

potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru şi 

parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.  
Una dintre primele activităţi derulate în cadrul centrului nostru de lectură, a reprezentat-

o vizita Bibliotecii Municipale ,,Radu Rosetti” Onești, elevii având posibilitatea să intre în 

posesia primului permis de cititor al bibliotecii. Am vizitat sala de lectură și sala de cărti pentru 
copii. De asemenea, au fost fascinaţi de explicaţiile și demonstraţiile de care au avut parte în sala 

de recondiţionare a cărţilor. Au descoperit câtă trudă și migală presupune repararea unei cărţi 

deteriorate! 

La studierea unor autori am căutat să îi stimulez pe elevi să citească şi alte opere scrise 
de aceştia. Am întocmit cu elevii portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, 

date biografice şi aspecte esenţiale din opera lor, prilej cu care am stârnit curiozitatea şi interesul 

pentru lectură. 
Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Foarte 

apreciat de elevi este şi jocul cu versurile:  învăţătorul recită unu-două versuri dintr-o poezie, iar 

elevii continuă. 
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Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori, reprezintă, de asemenea, un mijloc de 

îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către 

învăţător, apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura. 
Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să citească 

mai mult din dramaturgia românească. 

În afară de citirea independentă a lecturii particulare am folosit şi citirea în colectiv. 
Această citire se realizează de către învăţător sau elevi care citesc corect şi expresiv; are rol de 

a aprofunda şi purta discuţii pe marginea lecturii citite. 

Dorim, de asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre participanţi,  să-i 
convingem pe copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i determinăm să descopere şi 

să înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii, că, la urma urmei, pot deveni cei mai 

fideli prieteni şi mentori. 

,,Cititul ne leagă practic și de alți oameni. Când citim, nu mai suntem izolați, pentru că 
ne conectăm la povești și idei pe care nu le-am mai întâlnit înainte. Cititul implică o anumită 

camaraderie, precum și sentimentul că ne îmbogățim experiența. Chiar și atunci când citim fără 

altcineva în preajmă, ne țin companie personajele din poveste sau vocea narativă a autorului. 
Când citim, nu suntem niciodată singuri. Împărtășind experiențe prin intermediul cititului, ne 

conectăm la ceva mai presus de noi. Conectându-ne la ceva superior, devenim la rândul nostru 

superiori nouă”. (Cameron, J., Lively, E., 2013) 
Constantin Chiriţă preciza în romanul ,,Cireşarii”: ,,Şcoala este cuibul în care înveţi cum 

să te înalţi în văzduh”. Această înălţare se poate realiza doar prin lectură.Fără doar și poate, 

importanța cărților este la fel de mare indiferent de vârstă, iar beneficiile ne însoțesc pe tot 

parcursul vieții, dar nimic nu poate înlocui acel sentiment special pe care ni-l dau descoperirea 
primelor povești și lectura unei cărți preferate.  

 

 
PROIECT DE EXCURSIE ȘCOLARĂ – MOTIV DE BUCURIE PENTRU ELEVI 

EXCURSIE SUCEAVA 

profesor învățământ primar Pavăl-Olaru Nicoleta 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin’’Bacău 
 

  Dată fiind importanţa educării şi formării personalităţii elevilor, se 

pune problema căilor şi mijloacelor prin care profesorii pot contracara 
influenţele negative prin activităţile de zi cu zi, inclusiv prin acţiuni 

extraşcolare. Elevul trebuie provocat să fie receptiv la nou şi să vibreze în 

faţa frumuseţilor naturii, a lumii în continuă schimbare, şi să aprecieze valorile trecutului. 
În acest sens, conform îndemnului lui Simion Mehedinţi-întemeietorul geografiei 

româneşti moderne- „tinere cunoaşte-ţi ţara”, prof. înv. primar Nicoleta Pavăl-Olaru împreună 

cu un grup de elevi din clasa a IV-a C, plini de voioşie au străbătut ţara în lung şi-n lat. 

Itinerariul excursiei a fost stabilit de către elevi împreună cu doamna, astfel: Bacău - 
Roman - Fălticeni - Suceava - Bacău. Excursia a durat o zi de neuitat, zi în care au fost vizitate 

mai multe obiective turistice din orașul amintit, printre care:  

Cetatea de Scaun a Sucevei   

Muzeul Satului Bucovinean  

Plimbare in parcul Tătărași  
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Vizită la Mănăstirea Sf. Mina 

 Vizită la Muzeul de Istorie Suceava 

  Întorşi acasă, prin valorificarea experienţelor trăite în excursie, s-a dovedit încă o dată 
că turismul este un domeniu de activitate fascinant. Elevii au trăit experienţe de viaţă inedite: 

* Au cunoscut locuri şi oameni; 

* Au făcut comparaţii între locul natal şi alte locuri ale ţării; 

* Au apreciat frumuseţile naturii, monumentele istorice: cetatea, mănăstirea, clădiri de 
patrimoniu ş. a. 

* Au făcut fotografii şi filme, şi-au notat aspecte care li s-au părut interesante şi inedite; 

* Au apreciat creativitatea poporului român; 
* Au trăit timp de o zi ca o singură familie împărtăşind impresii personale. 

 

 

NE UNIM PRIN EDUCAȚIE 

profesor învățământ primar Rotaru Ramona-Elena 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Suntem în fața unei ere în care copiii – prin noile lor deprinderi acumulate foarte de 

timpuriu – dictează modul de învățare, în care lumea digitală a devenit un spațiu natural de 

învățare. În însemnată măsură, utilizarea mediilor digitale de învățare trebuie să coexiste cu 
mediile reale, generând mai multe experiențe autentice de învățare activă, inclusiv prin explorare 

în afara clasei. 

  Fără îndoială, reformarea profundă trebuie să se regăsească, în primul rând, în zona 

curriculară, astfel că se impune schimbarea conținutului materiilor de la o perspectivă locală 
către una globală și mai ales aducerea în curricula tuturor disciplinelor școlare a temelor de 

actualitate, în consonanță cu timpul în care trăim și cu descoperirile științifice, artistice, 

tehnologice ale secolului nostru. 
Elementele-cheie ale reformei, concordante cu multe puncte ale prezentei viziuni, 

trebuie să aibă în vedere, în primul rând, dezvoltarea școlilor drept comunități de învățare, în 

care dominante trebuie să fie bucuria de a învăța și atmosfera de colaborare între elevi, dar și 
între elevi și cadrul didactic. Astfel, și metodele didactice trebuie să fie diversificate, translate 

de la învățarea individuală către învățarea colaborativă. Paradigma celor 4 C – communication, 

collaboration, creativity, critical thinking – poate fi un cadru pedagogic pentru alegerea celor 

mai inspirate strategii didactice și de interacțiune educațională din acest punct de vedere. 
Prioritizarea procesului de autonomie instituțională, dar și a autonomiei profesorului în 

actul educațional, măsuri propuse de actuala viziune, trebuie obligatoriu completate cu o altă 

zonă de intervenție educațională: promovarea autonomiei elevilor în învățare și în școală, din 
perspectiva pregătirii lor pentru viața de dincolo de zidurile școlii. 

Regândirea procesului de evaluare trebuie să se facă și din perspectiva învățării, nu doar 

a ierarhizării elevilor prin examene. Mai bine spus, evaluarea trebuie să facă parte din învățare, 
nu să fie scopul învățării. 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii 

cunoştinţelor la conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe 

care le implică, semnifică trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie 
a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei de a deveni. 
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Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei mo-

derne determină amplificarea funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în 

procesul instructiv-educativ. Această consecinţă derivă dintr-o firească înţelegere a evaluării ca 
„ştiinţă a valorii”. A evalua înseamnă, între altele, a emite judecăţi de valoare, ceea ce presupune 

a te raporta la valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul educaţional actual constă într-un transfer de la forma sa tradiţională către un  
proces digital, situaţia pedagogică. Învățarea transdisciplinară și colaborarea între profesori 

trebuie să producă trezirea interesului elevilor pentru cunoașterea holistică a lumii în care trăiesc. 
Bibliografie: 

1. Stan Panţuru, Doina Cornelia Păcurar – Curs de pedagogie, partea a II-a, Universitatea 

Transilvania Braşov, Braşov 1997. 

 

 

ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

învățătoare Lupușoru Andreea-Alexandra 
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Învăţământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe, care 
necesită un nou mod de gândire, idei noi, informaţii noi şi bineînţeles, un nou mod de a învăţa. 

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici 

de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-

şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi. 
Teoria învăţării prin cooperare se inspiră din teoria privind interdependenţa socială, care apare 

atunci când oamenii au obiective comune şi când rezultatele fiecărui individ influenţează 

acţiunile celorlalţi. Interacţiunea dintre oameni este, practic, esenţială pentru supravieţuire. 
Dacă, până nu de mult, şcoala românească promova competiţia şi individualismul,încurajând 

reuşita personală, acum, în contextul unui învăţământ orientat spre „modernitate”, ea şi-a 

schimbat strategia şi abordează ideea cooperării prin: 
- Simularea interacţiunii dintre copii;  

- Depunerea unui efort sporit de către copii în procesul de învăţare;  

- Generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie;  

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;  
- Încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi;  

- Dezvoltarea gândirii critice.  

Elementele învăţării prin cooperare  

Interdependenţa pozitivă – eforturile fiecărui membru al grupului sunt necesare şi 

indispensabile grupului pentru a reuşi. Membrii grupului trebuie să se bazeze pe ceilalţi pentru 

a-şi îndeplini scopurile, fiecare având două responsabilităţi: să aducă o contribuţie unică la 
eforturile comune datorită resurselor sau responsabilităţilor derivate din sarcină şi să se asigure 

că fiecare copil din grup va beneficia de această contribuţie. Interacţiunea faţă în faţă – fiecare 

membru al grupului prin interacţiune directă,promovează succesul celorlalţi în completarea 

sarcinilor prin cooperare. O mare parte din informaţii ar trebui să fie discutate interactiv. Aceste 
shimburi interpersonale directe sunt vitale pentru a ajuta pe copii să se sprijine, să încurajeze, să 

laude, şi să se stimuleze unii pe alţii. Responsabilitatea individuală - fiecare membru al grupului 

este responsabil pentru munca lui şi pentru îndeplinirea sarcinilor aferente poziţiei deţinute. 
Copiii trebuie să ştie că învăţarea prin cooperare cu strategiile ei nu este o modalitate prin care 
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numai unii fac toată munca. Copiii care nu contribuie nu primesc credite. În mod individual 

copiii pot fi responsabilizaţi prin mai multe metode cum ar fi examinarea orală la întâmplare a 

copiilor, observarea fiecărui grup şi înregistrarea contribuţiei individuale etc. Abilităţi 
interpersonale şi de grup mic – predarea directă a abilităţilor interpersonale şi de grup mic este 

necesară pentru participarea efectivă în grupuri de învăţare prin cooperare. Printre abilităţile de 

care copiii au nevoie pentru a lucra cu succes în grupuri mici se numără: încrederea,capacitatea 
de a conduce, luarea de decizii, comunicarea şi abilităţi de management al situaţiilor de conflict. 

Procesarea în grup - este esenţial ca membrii grupului să discute cât de bine funcţionează grupul, 

astfel încât să poată face shimbări şi îmbunătăţiri. Grupul evaluează cât de bine şi-a îndeplinit 
sarcinile şi cât de eficienţi au fost membrii când au lucrat în grup.  

Strategia „Mozaicul”  

1. Sunt formate grupuri de câte 4 sau 6 copii.  

2. Fiecare membru al grupului descoperă materialul atribuit, după care, membrii din diferite 
grupuri, care trebuie să studieze aceleaşi sarcini se întâlnesc în grupurile de experţi pentru a 

discuta materialul lor.  

3. Aceste grupuri de experţi decid ce este important şi cum să înveţe.  
4. După aplicare, membrii grupului de experţi se întorc în grupurile lor şi fiecare învaţă grupul 

ceea ce a învăţat el în grupul său de experţi.  

5. Toţi copiii sunt evaluaţi din toate aspectele subiectului (din conţinutul întregului material).  
Prin toate acestea se culeg diferite informaţii, se învaţă un material nou, se dezvoltă 

responsabilităţile individuale, interdependenţa, ascultarea activă, echilibrarea situaţiei. Exemplu 

(activitate practică): „Pădurea toamna” (machetă)  

Strategia „Amestecă – Îngheaţă – Formează perechi”  

Metoda poate fi folosită atât pentru grupuri aleatorii, cât şi pentru grupuri făcute prin 

selecţie precisă şi presupune trei etape:  

La comanda „Formează perechi”, preşcolarii se întorc spre persoana cea mai apropiată, se 
prind de mâini şi discută despre tema primită. Exemplu (activitate matematică): „Gruparea unei 

mulţimi cu cifra care îi indică numărul de elemente”. Jumătate din numărul de copii primesc 

jetoane cu cifre, iar cealaltă jumătate primesc jetoane cu mulţimi. Copiii se mişcă liber prin sala 

de grupă, la comanda Îngheaţă se opresc, iar când educatoarea spune Formează perechi copilul 
care are jetonul cu cifra corespunzătoare numărului de elemente ale mulţimi formează pereche 

cu copilul care are jetonul cu mulţimea corespunzătoare.  

Strategia „Cercul lui Robin” Această strategie este versiunea orală a strategiei numite 
„Masa rotundă”. Este o strategie care în mod efectiv poate fi folosită la copiii foarte mici sau la 

cei care nu pot să scrie bine. Educatoarea lansează o întrebare sau face o afirmaţie fiecărui grup. 

Copiii îşi împărtăşesc ideile sau răspunsurile, pe rând, în cadrul grupului. Procesarea ideilor este 
supravegheată la sfârşitul activităţii de educatoare sau de raportorul grupului. Prin acestea se 

doreşte exprimarea ideilor şi a opiniilor, crearea de poveşti, împărtăşirea cunoştinţelor, 

participarea egală a colegilor de echipă, ascultarea activă. Exemplu (cunoaşterea mediului): 

„Mijloace de transport terestre, aeriene şi pe apă”.  
 

Avantajele învăţării prin cooperare:  

- Apar idei mai multe şi mai bune; 
- Copiii învaţă unul de la altul, nu doar de la educatoare; 

- Încurajează contribuţia personală; 

- Aprecierea diversităţii; 
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- Copilul intră în contact cu alte opinii decât ale sale, acestea obligându-l să ţină seama de ele; 

- Se valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii; 

- Ajută copilul să accepte schimbarea şi cooperarea pentru identificarea unor soluţii la 
problemele cu care se confrunta el sau echipa sa; 

- Dezvoltarea socială, dobândirea competenţelor sociale: respectul de sine, simţul identităţii şi 

capacitatea de a rezista în condiţii de stres şi în situaţii de adversitate; 
- Dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi 

devotament, sprijin personal; 

- Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie corectivă, ameliorativă.  
- Evaluarea se realizează prin raportarea la progresul individual, dar are în vedere atât 

participarea fiecărui copil la procesul elaborării în comun cât şi rezultatul echipei.  
Bibliografie:  

1. Bocoş, M., Catalano, H., Avram, I., Someşan, E., (2009), Pedagogia învăţământului preşcolar, 

Instrumente didactice, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca; 

2. Cerghit, I., (1980), Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 

3. Chiş, V., (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 

Napoca; 

4. Chiş, V., Stan, C., Bocoş, M., Albulescu, I., (2006), Tradiţii valori şi perpective în pedagogia 

învăţământului preşcolar”. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 
 

 

PĂRȚI DE VORBIRE 

FIȘĂ DE LUCRU - CLASA A IV-A 

profesor învățământ primar Dinu Mihaela 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
 

Citiţi cu atenţie textele: 

a) ,,Un moşneag nebun cu o viţică de funie, n-are ce lucra şi spune: 

 - De vânzare ţi-e găinuşa aceea, măi băiete? 
 - De vânzare, moşule! 

 - Şi cât ceri pe dânsa? 

 - Cât crezi şi dumneata că face! 
 Şi cum eu i-o dau în mână, se face a o căuta de ou, îi dezleagă aţa, apoi o aruncă-n sus şi 

zise: 

- Iaca poznă c-am scăpat-o!…” 

 
b) ,,Era odată un împărat puternic şi mare şi avea lângă palat o grădină frumoasă. În fundul grădinii 

crescuse un măr care făcea sute de mere de aur. Dar el nu mai mâncase din ele pentru că noaptea 

veneau doi hoţi şi le furau…” 
1. Povestește în scris primul fragment 

….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................................................................

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................................................
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.……………………………………………………………………………………………................

. 

 
2. Completează tabelul cu părţile de vorbire învăţate din cele două fragmente: 

 

3. Analizează următoarele părți de vorbire: moșneag, spuse, coapte, eu. 

….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 
4. Transformă substantivele date în adjective, apoi în verbe : 

mâncarea -………………………………….-  …………………………. 

vânzarea- …………………………………  -   ……………………………… 

culoarea- …………………………………. - …………………………………. 
supărarea- ………………………………..  -  ………………………………… 

parfumul - ……………………………….  -  ………………………………… 

 
5. Găsește formele pentru trecut, prezent și viitor ale următoarelor verbe. 

⚫ a avea  - eu …………………. - ………………….. - ………………… 

⚫ a cere - noi ………………… - ………………….. - …………………. 

⚫ a fi  -  tu ………………….. - …………………… - …………………. 
⚫ a vrea - ea ………………… - ………………….. - …………………. 

 

6. Formulează enunțuri cu: o data, ia, l-am, s-au, v-a. 

….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
7. Alcătuiește enunţuri în care cuvântul sare să fie părţi de vorbire diferite 

….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

 

substantive adjective verbe pronume 
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FIȘĂ DE LUCRU 

profesor învățământ primarVrăjmașu Mariana 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
 

Clasa a IV-a 

Unitatea de învățare: „Pe aripile imaginației”. Recapitulare finală 
Competențe vizate: 

❖ 3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul 

lecturii; 
❖ 3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare; 

❖ 4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte 

informative şi funcţionale. 

 
I. Citeşte atent următorul text, pentru a rezolva corect sarcinile de mai jos: 

 

A fost odată o vrăbiuţă care, atunci când tunetul vestea furtuna, se culca pe pământ şi îşi 
ridica picioruşele spre cer. 

- De ce faci asta? a întrebat-o vulpea. 

- Ca să ocrotesc pământul care adăposteşte atâtea vieţuitoare! a răspuns vrăbiuţa. Îţi dai 
seama ce s-ar întâmpla dacă s-ar prăbuşi cerul? Aşa că ridic picioarele ca să-l sprijin. 

- Şi crezi că ai să poţi sprijini cerul acesta uriaş cu picioruşele tale prăpădite? 

- Fiecare cu cerul lui, a spus vrăbiuţa. 

Jean-Claude Carriere - Cercul mincinoşilor 
 

1. Scrie ideea principală a textului. 

………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Povesteşte în scris, fără să foloseşti dialogul, discuţia dintre vrăbiuţă şi vulpe. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

3. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:  

a umple ≠ ………………. puternic ≠ ……………… 

se culcă ≠ ……………….. uriaș ≠ ……………….… 

a întrebat ≠ ……………… se duce ≠ ………………. 
își ridica ≠ ………………. bunătate ≠ ……………... 

 

4. Taie cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens asemănător din fiecare 

şir de cuvinte: 

• teamă, curaj, frică; 

• domol, repede, încet; 

• adevărată, imaginară, reală; 
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• tace, vorbeşte, zice;  

• liniştit, potolit, vioi. 

 

5. Transcrie din textul Cercul mincinoşilor, de Jean-Claude Carriere: 

-un verb la timpul trecut, persoana a III-a: …………………… 
-un substantiv comun, gen feminin, numărul plural: ………… 

- un adjectiv: ……………. 

-un pronume: ……………. 
 

6. Completează spațiile punctate cu varianta corespunzătoare, alegând dintre cuvintele și 

ortogramele aflate în paranteză: 
a) – Mircea, ............. auzit că ............ chemat doamna profesoară? 

b) La concert Radu ............ cânta la ............ . 

c) Eu ............ un cadou pentru Andrei. 

d) Copiii .......... spus mamei o poezie. 
(n-ai, nai, v-a, va, i-au, iau) 

 

II. Redactează un text de 10 - 14 rânduri cu titlul Visul meu, respectând părțile unei 
compuneri. 

 

 
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PENTRU STIMULAREA COMPETENȚEI 

EMOȚIONALE A ȘCOLARILOR MICI PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI 

EDUCAȚIONAL, VALORIFICAT ÎN ACTIVITĂȚILE NONFORMALE 

profesor învățământ primar Fodor Lenuța 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mareˮ Zemeș 

 

În învățământul primar, posibilitatea proiectelor educaționale cu scop nonformal vine să 
completeze în mod armonios gama de activităţi nonformale stalilite deja la nivelul școlii, dar 

mai mult decât atât, asigură un echilibru între formal, nonformal, informal, pentru că dezvoltă 

competențele socio-emoționale.  

În toate proiectele educaționale primează interesul copiilor, satisfacerea nevoilor de 
cunoaștere, de explorare, motivaţia, îmbogățirea cunoştinţelor, în cadrul unor activități specifice 

- dezvoltarea spiritului ludic, a gustului estetic, a simțului artistic, cultivarea sentimentelor 

patriotice sau ocrotirea naturii. Pe lângă faptul că ieşirea din tiparul sălii de clasă este o 
oportunitate de  confruntare directă cu lucruri și situații inedite, aceste proiecte educaționale 

oferă posibilitatea ca elevii să interacționeze, să-și îmbunătățească acele competențe sociale, să 

colaboreze, să comunice eficient. Totodată, elevul se simte valorizat şi desigur, recompensat 
pentru munca depusă, cel mai adesea prin aplauze, diplome, medalii, premii. 

Nu în ultimul rând, prin activitățile nonformale, cuprinse în cadrul proiectelor 

educaționale, se formează relații frumoase între elevi, prietenii, solidaritate, aceștia învață să 

găsească soluții în cazul unor conflicte (sunt ocazii binevenite de rezolvare a unor devieri de 
comportament: agresivitate, egoism, atitudine distructivă și neadecvată într-un autocar, într-un 

hotel, într-o sală de expoziție, deficit de atenție în cazul explicațiilor unui ghid), își însușesc 

norme de comportament, ce duc la relații sociale armonioase, la abilități de comunicare. 
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Proiectul educațional, cu larga sa paletă de perspective, cuprinde activități de tip 

nonformal, ce permit elevilor să integreze noțiuni de tip școlar într-o manieră recreativă, 

îmbinând așadar utilul cu plăcutul. Proiectele educaționale ne dau ocazia  de a-i învăța pe elevi 
să se adapteze la un alt mediu, să se obișnuiască cu ceea ce este nou, elevii au posibilitatea de a 

petrece timpul într-un alt context, trebuie să respecte regulile impuse. În cadrul activităților 

nonformale, cuprinse în proiectele educaționale, se formează relații frumoase între elevi, 
prietenii, aceștia învață să găsească soluții în cazul unor conflicte iscate, își însușesc norme de 

comportament, abilități de comunicare și de colaborare, lucru în echipă, disciplină.   

Ne dorim întotdeauna ca elevul să-și formeze o imagine, să analizeze, să aprofundeze, 
să-și poată exprima și să simtă  emoții legate de realitate. Emoțiile au un rol fundamental în viața 

noastră și, inevitabil, suntem înconjurați atât de fericire, cât și de tristețe, teamă, furie. 

Dezvoltarea personală presupune, până la urmă, puterea de a gestiona aceste emoții. Încă din 

copilărie, viitorul adult trebuie modelat, pregătit, încurajat să depășească inhibițiile, să se 
adapteze situațiilor neprevăzute. În școală nu există o disciplină dedicată acestui profil, iar cadrul 

didactic nu dispune decât de o suită de metode didactice, valorificate în activități nonformale.  

Voi prezenta în continuare cele mai reușite și inedite proiecte educaționale desfășurate 
în anul școlar 2021 - 2022, cu elevii clasei a II-a B, încercând să consolidăm relațiile grupului, 

coeziunea, empatia, toleranța și acceptarea, afectate de contextul pandemic. 

1. Am plecat să colindăm (25 dec. 2021); 
 

 

1. Eminescu - Luceafărul poeziei românești (15 ian.2022); 

 

 

 
 

 

 

3. Mândru că sunt român! – excursie la Ruginoasa (24 ian 2022); 
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4. Acasă la Ion Creangă (martie 2022); 
 

 

5. Ziua Internațională a Cărții pentru copii- Citesc pentru fiul meu, citesc pentru fiica mea 
(aprilie 2022); 

6. George Enescu - un Mozart al românilor (mai, 2022) 

 

METODA – PRINCIPALA CALE DE IMPLICARE A PROFESORULUI ÎN 

PROCESUL DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

profesor învățământ primar Gașpar Monica 
Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

Nu mai trebuie de mult demonstrat faptul că eficiența pedagogică, atât desfășurarea, cât 
și rezultatele procesului de învățământ, depind mai ales de metodele alese de cadru didactic în 

procesul didactic. După cum arată etimologia termenului, metodele de învățământ reprezintă 

căile, modalitățile, procedeele, tehnicile și mijloacele adecvate pentru desfășurarea procesului 
instructiv-educativ: mai mult decât atât ,,căile folosite de către profesori pentru a-i sprijini pe 

elevi să descopere viața, natura, lumea, lucrurile, știința’’, ele sunt mijloace prin care se formează 

și se dezvoltă principiile și deprinderile elevilor, dar și capacitatea acestora de a utiliza roadele 

cunoașterii în așa fel încât să-și formeze și să-și dezvolte personaliatea. 
 Dumitru C. consideră că metoda reprezintă ,,un mod eficient de realizare a demersului 

inițial în vederea atingerii obiectivelor de evaluare propus”.  

 Metoda didactică poate fi văzută și ca o cale ce vizează îmbunătățirea progresului de 
asimilare a cunoștințelor, în cadrul procesului de predare. Pe de altă parte, ea reprezintă o 

posibilitate de constituire și îndrumare a studierii în ceea ce privesște indeplinirea obiectivelor. 

De aceea, aceasta este alcătuită din mai multe procedee ce sunt îmbinate în cadrul lecției pentru 
a ajunge la atingerea scopului propus, dar și la producerea eficientizării acesteia. 

 Sorin Cristea definește educația ca ,,activitate psiho-socială proiectată la nivelul unor 

finalități pedagogice care vizează realizarea funcției de formare – dezvoltare permanentă a 

personalității umane prin intermediul unor acțiuni pedagogice structurată la nivelul corelației 
subiect/educator – obiect/educat.” 

 Ioan Cerghit în lucrarea sa, Metode de învățământ, definește din două perspective 

metoda didactică, a profesorului și a elevului. În prima perspectivă, cea a profesorului, metoda 
este definită ca fiind ,,calea de organizare și conducere înspre construcția cunoașterii individuale 

a acestuia’’, adică un instrument didactic prin care elevii sunt stimulați să participle active la 

demersul didactic. În cea de-a doua perspectivă, a elevului, metoda este ,,drumul pe care acesta 

îl parcurge de la necunoaștere la cunoaștere’’, fiind instrumental de muncă cu ajutorul căruia 
caută adevăruri și le (re)descoperă. Atunci când învățătorul elaborează proiectul didactic, 

realizează un scenariu al activității, asociindu-i o metodologie, adică o sumă de metodee și 

procedee, acesta din urmă, ca operații în cadrul unei metode. 
 Învățământul din zilele noastre, în care elevul este subiect al propriei formări, metoda 

devine calea de urmat, modalitatea prin care învățătorul, facilitatorul,mediatorul îl determină pe 

școlar să descopere singur calea spre aflarea adevărurilor/cunoștințelor. 
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 Metoda de predare este un instrument prin care se comunică cunoștințele eleviilor, 

acestea fiind transformate și prelucrate într-o formă cât mai accesibilă vârstei copiilor. 

 Metoda de evaluare reprezintă o modalitate prin care școlarii își pot ,,demonstra nivelul 
de stăpânire al cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, folosind anumite instrumente adecvate 

scopului urmărit”. Productivitatea metodei constă și în modul în care se produce actului  de 

învățare  la copil. 
Metoda clasică reprezintă acea metodă care are un lung istoric în școală și pot fi păstrate 

doar dacă sunt îmbunătățite și adaptate cerințelor învățământului modern. Metoda tradițională 

reprezintă calea de transmitere a cunoștințelor printr-o singură comunicare unidirecționată. 
Impune un demers complex ce trebuie să cuprindă atât cerințe științifice ale lecției predate, cât 

și o deschidere către o pedagogie autentică, centrată pe optimizarea procesului de predare și de 

evaluare. 

 Metoda modernă este ,,calea de transmitere a cunoștințelor cu ajutorul învățării prin 
cooperare, ce îi ajută pe elevi să-și exprime opinia cu privire la opțiunile în domeniul educației 

și culturii, ei devin astfel coparticipanți la formarea lor”. 

 Un învățământ modern, bine conceput permite inițiativa, spontaneitatea și creativitatea 
copiilor, dar și dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valențe, depășind optica 

tradițională prin care era un furnizor de informații. 

Metodele didactice implică mult tact din partea dascălilor, deoarece trebuie să-și 
adapteze stilul didactic în funcție de tipul de copil timid, agresiv, pesimist, acaparator, 

nerăbdădor, pentru fiecare găsind gestul, mimica, interjecția, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, 

reținerea, aprecierea, entuziasmul, în concordanță cu situația și totul va fi ca la carte. 
Bibliografie: 

1. Cojocariu, V., M., Teoria și metodologia instruirii, Editura Didactică și Pedagogică, București,2008; 

2. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca; 

3. Dumitru, C, Teoria și practica evaluării, Editura Pim, Iași, 2009. 

 

 

PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIEUN MOD DE COMUNICARE 

PLANIFICATĂ 

profesor învățământ primar Gheorghiu Antonina 

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 
 

Creşterea şi educarea copiilor începe de la cele mai fragede vârste şi cere sprijin nu numai 

din partea familiei şi a şcolii ci şi din partea comunităţii. Astfel, un grup larg de factori, părinţi, cadre 

didactice, oameni de afaceri, instituţii publice îşi adună forţele într-un singur scop şi anume 
îmbunătăţirea sistemului de educaţie. Fiecare dintre ei îşi are contribuţia proprie. Familia, părinţii 

trebuie să se implice în îmbunătăţirea învăţării copiilor acasă deoarece succesul elevilor poate fi atins 

mai bine dacă munca educatorilor şi învăţătorilor este continuată şi susţinută de părinţi acasă. 
Condiţiile actuale, permanenta schimbare şi ritmul alert pe care îl impune societatea, 

limitează timpul părinţilor pe care pot să-l petreacă cu copiii lor. Dacă la acest fapt se adaugă şi lipsa 

de comunicare dintre familie şi şcoală este evident că reuşita elevilor este limitată. 

Şcoala joacă un rol extrem de important în întărirea relaţiei cu familia. În situaţia în care 
cadrele didactice şi conducerea unităţilor de învăţământ ştiu să atragă şi să îndrume familia către 

procesul educaţiei se va observa clar un progres al elevilor. 
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Părinţii îşi trimit copiii la şcoală şi au încredere că aici ei vor dobândi informaţiile şi 

instrumentele necesare reuşitei în viaţă. 

Pe de altă parte şcoala aşteaptă ca elevii, odată întorşi în sânul familiei, să primească sprijinul 
de care au nevoie pentru a continua procesul educativ început de cadrele didactice. Lanţul acesta 

nesfârşit al interferenţelor dintre familie şi şcoală este considerat nucleul dezvoltării, creşterii, 

educării şi obţinerii de informaţii pentru elevi. 
Majoritatea instituţiilor de învăţământ au grupuri de legătură între familie şi şcoală şi anume 

Consiliul cadrelor didactice, Comitetul de părinţi, „Camera părinţilor” în ale ţări, dar toate au ca unic 

scop crearea unor punţi de contact între cei doi factori mai sus amintiţi.  
De asemenea, unităţile de învăţământ vor iniţia şi desfăşura parteneriate educaţionale care 

includ activităţi practice şi informative din care vor avea de câştigat elevii. Indiferent de postul pe 

care este încadrat un cadru didactic, educator, învăţător, profesor diriginte, parteneriatul famile-

şcoală trebuie să nu lipsească din cadrul activităţilor educative deoarece facilitează şi întăreşte 
comunicarea celor două părţi. 

Iată un exemplu de parteneriat între şcoală şi părinţii , desfăşurat pe tot parcursul anului 

şcolar, ale cărui rezultate le-am însemnat la sfârşit: 
PARTENERIAT ŞCOALĂ-FAMILIE 

ÎNVĂŢĂTORI ŞI PĂRINŢI – PARTENERI ÎN EDUCAREA COPIILOR 

Durata: se va derula permanent, anul ..... 
Redactare şi monitorizare:   

1. Locul desfăşurării – săli de clasă, alte locaţii 

2. Obiectivul general al proiectului  

 Îmbunătăţirea rezultatalor şcolare (capacităţi, atitudini) prin participarea părinţilor în 
proporţie de 85% 

3. Grupul ţintă – părinţii 

4. Beneficiari direcţi şi indirecţi 

- părinţi, 

- copii, 

- şcoală, 

- comunitate. 
5. Obiective specifice 

- implicare în cunoaşterea politicilor  promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, managementul 

clasei, programe şcolare, standarde de performanţă); 
- cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea temelor, 

în dobândirea deprinderilor intelectuale; 

- conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, 
nevoile, încrederea în forţele proprii; 

- utilizarea părinţilor ca sursă de învăţare, în realizarea de materiale didactice; 

- identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, psihică (legate 

de adaptarea sau inadaptarea şcolară); 
- organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber; 

- sponsorizarea materialelor didactice necesare copiilor in desfăşurarea orelor de curs. 

6. Rezultate aşteptate 

- abilităţi, deprinderi de natură intelectuală, 

- îmbunătăţirea situaţiei şcolare, 

- asigurarea unui mediu propice învăţării şi educării, 
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- interesul părinţilor pentru şcoală, 

- bune practici pentru părinţi. 

7. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor parteneriatului 

- rapoarte semestriale, 

- grilă de monitorizare, 

- fişă de evaluare a activităţii. 
8. Impactul parteneriatului asupra grupului tinta 

- părinţi  mai receptivi la cerinţele şcolii, 

- părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor, 
- părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor, 

- copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură, 

- copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp 

liber, 
- copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni, 

- interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese, 

- şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare, 
- cadrele didactice vor fi cel puţin mulţumite de interesul părinţilor, 

- partenerii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi 

educarea elevilor, a părinţilor. 
9.  Modalităţi de continuitate după încheierea parteneriatului 

- solicitări din partea părinţilor pentru anumite teme de interes, propuneri. 

10. Activităţi  în timpul şi după derularea parteneriatului 

- întâlniri periodice, 
- dezbateri, mese rotunde, 

- activităţi practice, 

- vizionarea unor casete, 
- excursii, vizite, 

- seri distractive, sărbătorirea unor evenimente, 

- acţiuni de colectare de fonduri, obiecte pentru ajutorarea copiiilor. 

11. Teme propuse spre dezbatere:  

1. Să lucrăm împreună! 

2. Ne interesează ce fac copiii noştri în timpul liber. 

3. Educăm pentru şi prin comunitate - educaţia moral religioasă. 
4. Identificăm şi ameliorăm, rezolvăm problemele şcolare. 

5. Să creştem copii sănătoşi! 

6. Ne pasă de ceilalţi - acţiuni de intrajutorare. 
7. Cum formăm şi dezvoltăm personalitatea copilului? 

8. Şcoala noastră - şcoală pentru toţi (sprijinim copiii cu dizabilităţi). 

9. Ne relaxăm împreună, ne cunoaştem mai bine. 

10. Mulţumiţi de rezultate, de noi înşine? (evaluare, încheiere) 
Iată concluzia la care am ajuns:  

La sfârşitul anului şcolar, în urma derulării pe tot întregul an şcolar a „Parteneriatului şcoală-

familie. Profesori şi părinţi – parteneri în educarea copiilor” s-a constatat: 

• mai bună receptivitate din partea părinţilor; 

• sensibilizarea acestora la problemele şcolare;  

• o îmbunătăţire semnificativă a rezultatelor şcolare ale elevilor;  
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• o mai bună şi organizată instruire a părinţilor în educarea copiilor în familie; 

• implicarea familiei în organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare - participarea la 

excursiile şcolare, serbări cu ocazia diverselor sărbători naţionale sau internaţinale; 

• sponsorizarea materialelor didactice necesare copiilor în desfăşurarea orelor de curs. 

Parteneriatul va continua şi în următorul an cu speranţa că şcoala va avea în părinţi un sprijin 

în instrucţie şi educaţie, copiii vor descoperii în părinţi adevăraţi prieteni, copiii se vor mobiliza şi 
vor obţine rezultate mai bune la învăţătură, deasemenea, ei se vor bucura de interesul părinţilor 

pentru a le diversifica activitatea de timp liber. 
Bibliografie: 

1. Bunescu, Gheorghe, „Educaţia părinţilor. Strategii şi programe”, E.D.P., Bucureşti, 1997; 

2. Lightfoot, S., „Worlds Apart : Relationships Between Families and School”, New York, Basic Books, 

1978; 
3.  Swick, K., „Teacher - Parent Partenerships To Enhance School Success in Early Childhood Education”, 

Washington, DC, National Education Association, 1991. 

 

 

INOVAŢIE ŞI CREAŢIE ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 

profesor David Alina-Sonia 

Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești 

 
În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi 

învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o 

permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea didactică. Obiectivul general este acela de a promova 
creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale 

prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea 

unei educaţii de calitate în învăţământ. Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o 

educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, 
îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le 

placă şi să fie eficientă. Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul 

educaţional, reprezentat de programele informatice special dimensionate în perspectiva predării 
unor teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate evidentă . Utilizarea calculatorului în 

procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor didactice şi idealurilor 

educaţionale. Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului 
didactic, ci pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai 

bine funcţia sa didactică fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport 

important pentru o predare eficientă. Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul ,de a folosi 

internetul este benefică elevilor,atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan 
cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale 

mileniului al III-lea.  

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina de asemenea o dezvoltare 

optimă din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual.  

Este foarte important ca in formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună 

accent pe: 

- autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;  

- comunicare şi relaţionare interpersonală; 
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 - controlul stresului;  

- dezvoltarea carierei profesionale ; 

- prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;  
- prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă.  

  În abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi în demersul său spre formare intelectuală. 
Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească perspectiva 

asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să 

descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. Un obiectiv important ce ar 
trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator internaţional al capacităţii de 

a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică. 

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe 

care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu de 
instruire, al unui an de studiu etc. Centrarea pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în 

triada predare-învăţare-evaluare. Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în 

considerare a tuturor abordărilor de până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense 
sau ca sursă de informaţii, până la cea de „manager al învăţării”. Pentru fiecare profesor sunt 

fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de evaluator. Procesul instructiv-educativ trebuie 

astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi să preţuiască propria moştenire 
naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, 

pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a independenţei de spirit. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează şi 

organizează influenţele mediului,dezvoltă personalitatea. Creativitatea, in termeni generali, este 
un proces mental care permite generarea de idei şi concepte noi sau asocieri originale intre 

concepte şi idei deja existente. Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a 

cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, 
mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-

o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. Obiectivul principal este 

promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite domenii de activitate. 

Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea acestui lucru. 
Activităţile ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi 

inovaţie şi să stimuleze o strategie pe termen lung. Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe 

o gamă largă de subiecte, precum matematica, ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii. Noul 
mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite pânǎ 

acum. O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale 

educaţiei şi anume:  
- educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată și gradată cronologic, 

realizată in instituţii specializate de către un personal specializat;  

- educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate în afara sistemului 

formal de învăţământ de către diferite instituţii educative;  
- educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, 

existenţială, desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal.  

Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse 
pentru a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din 

cadrul învăţării continue. Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure 

evidenţierea progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii 
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obiectivelor prevăzute în programă. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de 

informaţie de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau 

ceea ce intuieşte. Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o 
autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev în 

parte. Astfel, poate fi descris nivelul de formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi 

stabilite modalităţi prin care se pot regla, de la o etapă la alta, activităţi de învăţare-formare a 
elevilor, în mod diferenţiat.  
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INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ ȘI INDIVIDUALIZATĂ 

profesor învățământ primar Buduroi Elena-Loredana 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 
 

Una dintre tendinţele modernizarii învăţământului vizează flexibilitatea instrucţiei şi 

educaţiei pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, în raport cu 
propriile posibilităţi si interese. Procesul de predare-învăţare-evaluare trebuie să-l pună pe elev 

cât mai devreme posibil în posesia unor mijloace proprii de însuşire a cunoştinţelor, de aplicare 

în practică în mod constant şi creator a acestora. Educaţia ţine seama,deci, atât de 
disponibilităţile aptitudinale individuale, de specificitatea persoanei, cât şi decerinţele mediului 

ori de tradiţiile culturale ale grupurilor care compun societatea, în scopulunei integrări sociale 

optime a fiecăruia. 

Diferenţierea şi individualizarea instruirii constituie o problemă pedagogică veche, dar 
mereu actuală, deoarece oamenii se deosebesc unii de alţii nu doar în ceea ce priveşte felul lor 

de agândi şi a fi, ci şi prin capacitatea şi ritmul de învăţare, prin atitudinea faţă de aceasta (I. 

Jinga, 2005, p. 146).  
Una dintre premisele cele mai importante ale instruirii diferenţiate porneşte de la teoria 

lui B.F. Skinner, considerat părintele instruirii programate. Ideea inovatoare a lui Skinner 

(Ştiinţa învăţării şi arta predării, 1954) postulează că din orice material de învăţare se reţin 
elementele cele mai simple, indiferent de gradul de complexitate sau dificultate al acestuia. 

Împărţirea sarcinii de învăţare în mai multe unităţi, ca într-un lanţ cu mai multe verigi, oferă 

elevului posibilitatea de a asimila chiar şi cele mai dificile cunoştinţe. Fiecare verigă sau „pas 

mic" al învăţării se verifică pe baza unor liste de întrebări şi de răspunsuri, anexate fiecărei unităţi 
de învăţare. Astfel, orice elev poate învăţa un conţinut conform ritmului propriu de asimilare. 

Trecerea de la o „verigă” la alta se face numai după verificarea deplinei învăţări a „verigii” 

anterioare. În acest mod se ating trei scopuri: feedback permanent, formarea autocontrolului în 
cazul elevului şi evaluarea formativă în cazul profesorului. Această abordare conceptuală a 

procesului de instruire explică, pe de-o parte, existenţa unor elevi care învaţă mai rapid şi mai 

profund decât alţii, iar pe de altă parte le oferă posibilitatea de a avansa potrivit dotării lor 

intelectuale. 
Pedagogia modernă propune repere metodologice şi de conţinut ale unei educaţii „pe 

măsură”, care acţionează atât la nivel de sistem, macrostructural, cât şi la nivel microstructural, 

al formelor de grupare a elevilor, al particularităţilor fiecărei individualităţi. Sunt , astfel, 
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organizate, clase de grupare ori „clase speciale” care se constituie atât pentru elevii capabili de 

performanţă superioară, cât şi pentru cei cu ritm lent de asimilare ori cu nevoi speciale. Ion T. 

Radu, pedagog român important în fundamentarea teoretică şi practică a instruirii diferenţiate, 
consideră că egalizarea şanselor de succes presupune efortul convergent al educatorilor pentru a 

oferi „fiecăruia după capacităţi, pentru a obţine cât mai mult posibil din partea tuturor”. 

Pentru a promova un act educaţional care să respecte individualitatea fiecărui elev, într-
o societate şi un sistem educaţional democratic, cadrul didactic tebuie să-şifundamenteze 

intervenţiile didactice pe următoarele cerinţe cadru ale acţiunii educaţionale: dreptul de a fi 

diferit sau dreptul la diversitate este un drept fundamental al omului;potenţialul individual 
trebuie valorificat maximal;asigurarea egalităţii de şanse la educaţie presupune recunoaşterea şi 

respectareadiferenţelor de capacitate înnăscută şi dobândită; adaptarea şcolii la posibilităţile 

aptitudinale, nevoile, problemele ori interesele decunoaştere ale elevilor este o necesitate a 

educaţiei pentru toţi şi a educaţiei pentru fiecare.  
Instruirea diferenţiată este răspunsul pe care îl oferă cadrul didactic la nevoile elevilor. 

Este ghidată de principiile diferenţierii: conţinutul, procesul şi produsul instruiriise diferenţiază 

după profilurile de inteligenţă, nevoile şi interesele elevilor. Parcurgerea materiei trebuie 
realizată în conformitate cu ritmurile individuale ale elevilor. 

Instruirea diferenţiată vizează adaptarea activităţii de învăţare - îndeosebi sub raportul 

conţinutului, al formelor de organizare şi al metodologiei didactice - la posibilităţile diferite ale 
elevilor, la capacitatea de înţelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar 

fiecarui elev în parte (I. T. Radu, 1969).Unii dintre factorii care solicită realizarea unei activităţi 

didactice differentiate sunt: deosebirile dintre copii de aceeaşi vârstă supuşi unui proces comun 

de instruire,înţelegerea nevoii de a nu uniformiza, ci de a oferi condiţii de afirmare a celor dotaţi 
cuînzestrări personale deosebite, ori cu ritmuri mai alerte sau mai lente în acumulări. 

Aceştifactori sunt strâns legaţi de dimensionarea psihologică a personalităţii umane care 

sedistinge printr-o sinteză de dispoziţii, tendinţe biologice, înclinaţii înnăscute, pe de o parte, 
şiînsuşiri formate în cursul vieţii şi activităţii, pe de altă parte. Deosebirile individuale sunt 

orealitate, iar natura şi gradul lor de dezvoltare sunt de multe ori uşor sesizabile, astfel că nu 

nevom găsi niciodată în faţa omului în general, ci întotdeauna în faţa unui om particular, a 

unuiindivid care, de multe ori, se dovedeşte a fi o enigmă.În ceea ce priveşte conceptul de 
individualizare a predării, acesta reprezintă modalitatea cea mai aprofundată a predării 

diferenţiate, în sensul tratării elevilor nu pe clase şi nici măcar pe grupe, ci pe fiecare individ în 

parte.  
Specifică învăţământului individualizat este repartizarea sarcinilor de învăţare în funcţie 

de diferenţele individuale, pentru acest spaţiu de intervenţie fiind utilizate la nivel teoretic 

concepte precum: învăţământ diferenţiat, instruire diferenţiată, învăţare diferenţiată, învăţare 
individualizată. 

Educaţia diferenţiată în funcţie de nevoile specifice oferă o alternativă strategică pentru 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Cunoaşterea trăsăturilor specifice alefiecărui copil, 

precum şi înţelegerea unor asemănări esenţiale derivate din structurile de bazăale dezvoltării 
copilului facilitează stabilirea obiectivelor educaţionale în acord cu aceastăcunoaştere şi 

selectarea strategiilor educaţionale eficiente pentru întreaga clasă, dar şi pentrufiecare copil. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN ÎNTRE NECESITATE ŞI EFICIENŢĂ 

profesor învățământ primar Ciotloș Simona-Elena 

Şcoala Gimnazială Palanca 

 
MOTTO: 

„Sarcina conducătorului este aceea de fi din ce în ce mai eficient” P.F. Druker) 

 Dezvoltarea societăţii umane în general, şi a societăţii româneşti în particular, este 
caracterizată printr-o variabilitate rapidă, fapt care impune pentru grupe mari de oameni o 

perfecţionare continuă. Cea mai importantă misiune a şcolii va fi aceea de a-i învăţa pe elevi 

cum să înveţe. Mijloacele de autoeducare câştigă, pe zi ce trece, tot mai mult teren: manualele 

alternative, lecţiile prezentate de diferite televiziuni îi ajută pe elevi să acumuleze cunoştinţe. 
Dascălul încetează treptat să predea materia, rolul său fiind acela de „torţă” care luminează şi 

călăuzeşte paşii elevilor prin „tunelul cunoaşterii”. Dascălul va fi cel care va organiza munca 

elevilor şi îi va supraveghea. 
  Predarea simultană există în învăţămîntul romînesc de circa 200 de ani, deci, în acest 

domeniu acumulîndu-se o experienţă bogată. Îndrumarea acestor şcoli s-a făcut cu mai mare 

atenţie pînă cu cca 50 de ani în urmă, după care nu s-a mai dat o atenţie specială, de aceea 

activitatea a pierdut din calitate, iar unele cadre didactice nu au mai urmărit specificul acestui 
tip de predare, care au dus la scăderea eficienţei, menţionează V.Molan .Clase cu învăţămînt 

simultan funcţionează, în special, la nivelul învăţământului primar din zonele rurale. Totuşi, în 

unele localităţi, se desfăşoară şi în învăţămîntul gimnazial şi în oraşele multiculturale, unde sunt 
copii de alte naţionalităţi într-un număr redus pentru formarea claselor şcolare.  

„REALITĂŢI SIMULTANE” 

  Existenţa claselor cu predare simultană este inevitabilă în învăţământul românesc, în 
special în mediul rural unde numărul de copii este insuficient pentru a forma clase omogene. 

Aşa cum se ştie, predarea în condiţii simultane, sistem impus de realităţile demografice ale unor 

zone, ridică o serie de probleme specifice, atât pentru cadrul didactic, cât şi pentru elev. Dacă în 

ceea ce-l priveşte pe învăţător predarea simultană îi impune un ritm alert de lucru şi o minuţioasă 
pregătire a activităţilor, în ceea ce-l priveşte pe elev accentul cade pe munca independentă, pe 

optimizarea înţelegerii şi activităţii semidirijate. 

  Secretul succesului activităţii simultane îl constituie tocmai capacitatea şi 
priceperea învăţătorului de a asigura, în primul rând, un conţinut şi forme adecvate exerciţiilor 

de muncă independentă pe care trebuie să le efectueze, precum şi de a alterna corect activitatea 

directă cu munca independentă a elevilor. 
  În învăţământul simultan, în special, esenţa este utilizarea a ceea ce ştiu şi pot deja face 

elevii, sprijinindu-se unul pe altul, împărtăşindu-şi unul altuia experienţe, cunoştinţe, mod de 

lucru pentru a învăţa ceva nou. Copiii învaţă cu uşurinţă unul de la altul tot felul de lucruri; aşa 

cum învaţă trăsnăi, pot învăţa şi lucruri utile, cum învaţă să tragă cu praştia, să facă vaporaşe de 
hârtie pot învăţa şi deprinderi de muncă intelectuală. 

TIMP ŞCOLAR „SIMULTAN” 

  Astfel, după gruparea claselor, unul din momentele de început ale organizării, un rol 
important îl ocupă întocmirea orarelor. La clasele cu predare - învăţare simultană, orarele 
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trebuie să respecte aceleaşi condiţii pedagogice şi psihologice, referitoare la adaptarea elevilor 

cu activitatea şcolară, momente de efort maxim, de relaxare etc. De asemenea, disciplinele 

de învăţământ se cuplează în orar în aşa fel încât să se poată desfăşura cu succes atât activitatea 
directă cu elevii, cât şi munca independentă a acestora. 

Un mod de lucru frecvent întâlnit în şcolile cu predare simultană îl prezintă orarul 

prelungit de şase ore zilnic, defalcat în aşa fel încât să se lucreze, cu o clasă, câte două ore 
separat, primele două ore cu clasa mai mare, iar ultimele două cu clasa mai mică. Programul 

decalat poate fi organizat în fiecare zi sau doar în zilele în care puterea de concentrare a elevilor 

e mai mare. 
În condiţiile predării simultane, învăţătorul lucrează cu două, trei sau patru clase într-

o singură sală. De aceea, această încăpere trebuie amenajată în aşa fel încât activitatea unei clase 

să nu fie perturbată de activitatea celeilalte clase. Acest lucru este posibil în condiţiile în care se 

ţine cont de: 
a) amplasarea mobilierului în sala de clasă; 

b) amplasarea mijloacelor didactice. 

Activitatea frontală cu clasa în cadrul învăţământului simultan 
Activităţi frontale care se pretează şi la clasele simultane sunt: 

Predarea noilor cunoştinţe; 

Verificarea înţelegerii noilor cunoştinţe (prin întrebări adresate clasei); 
Exerciţii de consolidare (lectura cu voce tare, rezolvarea unor exerciţii la tablă etc.); 

Lectura şi dezbaterea unor fragmente din ziare, reviste, cărţi; 

Comentarea unor evenimente locale sau naţionale de interes pentru elevi; 

Jocuri didactice care să antreneze toţi elevii; 
Activităţile la care sunt antrenaţi toţi elevii sunt foarte importante în cazul predării 

simultane, deoarece contribuie la sudarea colectivului de elevi, ceea ce îi va face să comunice 

liber, fără teama de a fi „pârâţi” părinţilor sau altor copii din localitate. 
Activitatea frontală este caracterizată printr-un control riguros al dascălului care 

stabileşte conţinutul, interacţiunea, ritmul, durata activităţii. Tot dascălul corectează greşelile 

elevilor şi evaluează gradul de realizare a sarcinii didactice. Am menţionat deja că mai ales în 

cadrul învăţământului simultan, dascălul nu este singura persoană care poate interacţiona frontal 
cu clasa. 

Acest tip de organizare a clasei are însă avantaje şi dezavantaje, unele fiind menţionate 

în tabelul următor. 
2. Activitatea pe grupe de elevi în cadrul învăţământului simultan 

„Activitatea pe grupe” este forma de organizare a clasei în care trei sau mai mulţi 

elevi se unesc şi lucrează împreună pentru a rezolva sarcina didactică trasată de dascăl. 
3. Activitatea în perechi în cadrul învăţământului simultan 

Modalitatea de lucru în perechi este cel mai uşor de organizat, chiar şi în sălile de clasă 

cu mobilier fix, deoarece elevii stau de obicei câte doi în bănci. Un alt avantaj al muncii în 

perechi este rata de participare activă a elevilor. Practic, jumătate din elevi sunt permanent 
„activi”. 

4. Activitatea individuală a elevilor 

Modalitatea individuală de muncă este folosită mai ales în acest scop: de a oferi 
elevilor ocazia să înveţe, realizând diferite sarcini didactice etc. În cazul învăţământului 

simultan, activitatea individuală a elevilor este nu doar importantă ci şi foarte necesară, deoarece 

oferă dascălului ocazia de a preda noi cunoştinţe celeilalte grupe de elevi. Astfel, spre deosebire 
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de predarea la clasele omogene, unde munca individuală nu trebuie să dureze prea mult, deoarece 

se poate face şi acasă (excepţie făcând testele), la clasele simultane activitatea individuală a 

elevilor este de lungă durată, şi necesită formarea unor deprinderi temeinice de studiu. 
De preferinţă, dascălul va organiza astfel de activităţi pentru a verifica înţelegerea de 

către elevi a unei bucăţi de lectură, demonstraţii, explicaţii, dezvoltarea unor deprinderi, etc. 

Sarcina didactică va varia în durată şi complexitate în funcţie de vârsta elevilor. 
Şcoli cu regim simultan există şi în Franţa, SUA, Australia, Canada, Elveţia. De 

exemplu, în Suedia, pedagogii s-au convins pe propria experienţă, că îndepărtarea din copilărie 

de satul natal, duce la indiferenţa faţă de patria lor. În America, o şcoală mică „ţine” un oraş mic, 
gospodării de ferme. Există cercetări speciale ce au demonstrat că o şcoală primară mică este un 

fenomen tipic mai multor state, ce au un efect pozitiv asupra societăţii. Guvernul sprijină şcolile 

mici şi consideră că acestea sunt mai potrivite pentru copiii de la 6 la 10 ani, iar calitatea predării 

nu diferă de învăţământul tradiţional. Aceste şcoli în primul rând sunt furnizate cu manuale şi 
materiale didactice pentru elevi, se organizează excursii gratuite prin ţară etc. Obiectivul 

strategic al activităţii didactice al unei şcoli moderne din mediul rural cu regim simultan în aceste 

ţări, absolut favorabile şi ţării noastre, este de a crea condiţii pentru educaţia unei personalităţi 
viabile, pe deplin pregătită pentru o viaţă independentă şi muncă într-o societate democratică pe 

piaţa economică.  
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ÎNVĂŢAREA PRIN INVESTIGAŢIE 

profesor învăţământ primar Păduraru Daniela 

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 
Suntem într-o lume globalizată și o societate bazată pe cunoaștere, unde fiecare țară 

se gândește la îmbunătățirea sistemului său educațional prin prisma răspunsului la cererea de 

forță de muncă calificată, care ar trebui să: 

- posede o viziune științifică despre lume, 
- folosească efficient tehnologiile, înțelegând ce stă în spatele lor, 

- știe să comunice într-o lume globalizată, 

- să fie civic activă. 
Astfel, paradigma memorizării ar trebui înlocuită cu cea a înțelegerii. Mai mult decât 

atât, elevii de azi au nevoia de a fi dotați cu deprinderi de învățare pe parcursul vieții, 

deprinderi care le vor asigura pentru decenii atât succesul în cariera profesională, cât și 

dezvoltarea personală. În acest context, două momente importante ar trebui luate în 
considerare de către sistemele educaționale, ca bază pentru creșterea profesională și 

dezvoltarea intelectuală a personalității: 

a)formarea deprinderilor de învățare pe parcursul vieții : 
b) formarea la elevi a concepției științifice despre lume cu ajutorul ideilor științifice 

majore sau de bază. 
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Pentru toți elevii – profesorul îi va încuraja să: 

● Exploreze de cel ucrurile/fenomenele/evenimentele sunt așa cum sunt. 

●Formuleze explicații adecvate pentru lucruri/fenomene/evenimente. 
 Pentru majoritatea elevilor – ei trebuie să înțeleagă că: 

● Unele idei științifice pot fi utile atât pentru societate, cât și pentru ei personal, 

● Metodele de cercetare științifică pot fi aplicate nu doar în 
știință. 

 Pentru unii elevi – ar trebui să ne așteptăm ca ei: 

● Să-și înlocuiască explicațiile naïve cu concepții științifice, 
● Să dorească să avanseze în înțelegerea științifică a lumii. 

 Învăţarea prin investigaţie presupune acordarea unui grad de libertate mai înalt pentru elevi, 

dar fără a diminua rolul de călăuză al profesorului. Pe primul plan se pune problema formării 

deprinderilor analitice ale elevilor, a capacității elevului de a formula și adezvolta un gând. 
Învăţrea prin investigaţie este una bazată pe experiența proprie a elevului care, împreună cu 

rezultatele și produsele învățării, influențează până și subliminalul.     

 În această ordine de idei, prezint o listă de acțiuni mai mult sau mai puțin obligatorii pentru 
profesori în sensul îndeplinirii cu succes a funcției de ghidaj în cadrul procesului de învățare. 

Astfel, profesorul ar trebui: 

• Să formuleze întrebări care necesită raționament, explicare, reflecție și răspunsuri 

din partea elevilor, așa încât acestea să arate interesul elevilor pentru subiectul în 
dezbatere. 

• Să ofere elevilor oportunitatea dea explora ei înșiși fenomenul. 

• Să permită desfășurarea experienței și a dezbaterilor ulterioare în cadrul 

grupurilormicideelevi. 

• Să susțină, prin exemplul propriu, spiritul toleranței, al respectului reciproc și al 

obiectivității în timpul discuțiilor la nivel de grup și clasă. 

• Să asigure accesul elevilor la mijloace alternative de cercetare și/sau informare. 

• Să pună sarcini, care necesită un nivel al cunoștințelor mai avansat decât cel actual, 

așa încât să se respecte principiul binecunoscut al pedagogiei colaborării – 
învățarea eficientă presupune un effort essential din partea elevilor. 

• Să determine elevii să verifice dacă ideile lor corespund realității sau rezultatelor 

experienței. 

• Să ajute elevii la fixarea, sistematizarea și analiza datelor observărilor în contextual 

celor deja cunoscute sau a informației disponibile, prin utilizarea noilor termeni 
științifici și îmbogățirea vocabularului activ. 

• Să stimuleze analiza critică asupra lucrurilor noi învățate atât din punct de vedere 

aplicativ, cât și epistemologic. 

• Să susțină, prin exemplul propriu, spiritul toleranței, al respectului reciproc și al 

obiectivității în timpul discuțiilor la nivel de grup și clasă. 
  Un aspect important în învățarea prin investigație este colaborarea dintre elevi. De fapt, 

ea are scopul de a ajunge la înțelegerea fenomenelor studiate prin conversații și dezbateri între 

elevi, desfășurate la nivel de grup sau clasă atât în cadrul lecției, cât și în afara ei. În timpul 

conversației elevii ajung să înțeleagă termenii și noțiunile noi, să asimileze un vocabular adecvat, 
să-și formeze valori cognitive și să fie conștienți de esența învățării, în general, și de ce au făcut 

ei la lecție, în particular. Nu este atât de importantă împărțirea rigidă sau distinctă a elevilor în 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

193 

grupe. Se urmărește îmbunătățirea înțelegerii fenomenelor și evenimentelor prin partajarea de 

ideiîntre elevi. În concluzie, învățarea prin investigație este despre includerea avansată a elevilor 

în procesul de dezbateri și reflecții colective din timpul lecției. Astfel, investigația devine un 
termen adecvat pentru denumirea învățării colaborative, deoarece, în acest, caz elevii leagă 

învățarea de gândire și înțelegere. 

 
 

ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

profesor Ionașcu Mihai 
Școala Gimnazială „Constantin Popovici” Buhoci 

 

Sistemul de învăţământ asigură pregătirea tinerei generaţii, a forţei de muncă, a 

specialiştilor rezolvând una dintre cele mai dificile şi mai importante probleme sociale - 
educaţia. De aceea, în mod firesc, filosoful german Immanuel Kant spunea că „Educaţia este cea 

mai mare şi mai grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare”. 

În România învăţământul este o prioritate naţională (Legea învăţământului), şcoala 
românească realizând idealul educaţional care constă în dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, precum și în formarea personalităţii autonome şi creative. 

Acesta este bazat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii 
româneşti, contribuind la păstrarea identităţii naţionale și dezvoltând totodată o personalitate 

liberă, multidimensională, integrală, armonioasă, autonomă, demnă şi creativă.  

Sistemul de învăţământ reprezintă subsistemul principal al sistemului de educaţie, iar 

structura sa cuprinde: învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar 
inferior, învăţământul general obligatoriu, învăţământul secundar superior, şcolile de arte şi 

meserii, şcolile de ucenici, învăţământul postliceal şi învăţământul superior. 

Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere şi 
dinamism față de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-

sociale, cu progresul ştiinţifico-tehnice şi cultural, cu aspiraţiile poporului român, în condiţiile 

societăţii civile şi a statului de drept, democratic. Principiile sistemului de învățământ asigură și 

garantează dreptul la învățătură, organizarea învățământului de stat, a învățământului particular 
si confesional, asigură desfășurarea învățământului de toate gradele în limba română, dar și în 

limba minorităților naționale și într-o limbă de circulație internațională, asigură învățământul 

general și obligatoriu, asigură învățământul de stat gratuit. 
Astfel, toţi cetăţenii au drepturi şi şanse egale la învăţătură, fără nici o discriminare de 

natura socială sau materială, de sex, rasă, etnie, religie, politică, etc., garantându-se dezvoltarea 

şi afirmarea personalităţii, dobândirea unei culturi şi calificări profesionale, a unei educaţii 
diferenţiate, în conformitate cu rezultatele în pregătire şi aptitudinile fiecăruia. Dreptul la 

învăţătură pentru toţi cetăţenii ţării necesită şi asigurarea dreptului la învăţătură şi la integrarea 

socio-profesională și a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale, în funcție de 

tipul dizabilității: mentală, de auz, de văz, locomotorie, asociată, etc., a gradului de deficiență și 
nevoilor lor de dezvoltare. Acest drept este organizat la toate nivelurile învățământului 

preuniversitar, prin dezvoltarea corespunzătoare a învăţământului special. Asigurarea dreptului 

şi şanselor egale la învăţătură, pe toate treptele de învăţământ permite accesul la învățare şi 
pentru anumiţi tineri din diferite ţări ale lumii.  

În România, potrivit prevederilor Constituţiei şi ale Legii învăţământului, învăţământul 

de toate gradele se desfăşoară în limba română, ca limbă oficială de stat, obligatorie pentru toţi 
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cetăţenii români, indiferent de naţionalitate. În consens cu aceste prevederi, planurile de 

învăţământ cuprind un număr necesar de ore care să asigure însuşirea temeinică a limbii române. 

Pentru a realiza o cultură generală elevată şi temeinică, o orientare şcolară corespunzătoare, 
şanse relativ egale tinerilor pentru intrarea în învăţământul liceal şi profesional, cât şi pentru 

integrarea în activitatea socială, este asigurat un învăţământ general şi obligatoriu de 10 ani, care 

cuprinde şcoala primară de 4 clase şi gimnaziul de 4 clase şi 2 clase de liceu.  
Pentru realizarea unui învăţământ obligatoriu de calitate şi eficient este necesar să se 

depună eforturi susţinute din partea factorilor educativi şi a elevilor, dinamizându-se elevii buni 

şi foarte buni să obţină rezultate deosebite şi să se înlăture fenomenul de delăsare în cazul unor 
elevi care nu mai doresc să continue studiile. Până la împlinirea vârstei de 16 ani, copiii sunt 

obligaţi să urmeze învăţământul general. Potrivit legii, părinţii şi tutorii legali sunt obligaţi să 

asigure frecventarea de către copii a învăţământului obligatoriu de 10 ani. 

Sistemul de învăţământ din România asigură perfecţionarea pregătirii profesionale, 
ştiinţifice şi culturale, a tuturor cetăţenilor ţării, precum şi policalificarea şi reconversia lor 

profesională - după caz. După absolvirea şcolii şi facultăţii, în tot timpul vieţii active, a vieţii în 

general, necesitatea continuării instruirii şi autoinstruirii, determină o educaţie în mod 
permanent. Aceasta înseamnă, a ţine pasul cu noul, cu cuceririle şi realizările din domeniile 

cultural, ştiinţific, tehnic, economic, medical, pedagogico-metodic, etic, juridic şi socio-uman, 

în general, pe plan naţional şi mondial.  
Învățământulpreuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca 

sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau 

acreditate. Este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri, 

asigurând condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea 
progresivă. (https://www.edu.ro/descriere) 

În accepţiunea Comisiei Europene, definiţia competenţelor-cheie este următoarea: 

„Competenţele-cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 
deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la 

finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în 

continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi”. Aceste competențe-cheie ( în număr 
de opt), valabile în cadrul unui „profil de formare al absolventului” prin care sunt definite 

cunoștințele, deprinderile/aptitudinile/abilitățile și atitudinile, sunt: 

1.      Comunicare în limba maternă; 
2.      Comunicare în limbi străine; 

3.      Competențe matematice; 

4.      Competențe digitale; 
5.      A învăța să înveți; 

6.      Competențe sociale și civice; 

7.      Spirit de inițiativă și antreprenoriat; 

8.      Sensibilizare și exprimare culturală. 
În acest context, sistemul de învățământ românesc trebuie să fie deschis, să se plieze pe 

necesitate-interes, modernism, să formeze absolvenți competitivi, cu abilități și competențe de 

utilizare a informației și de transpunere în practică, de a comunica, de a înțelege și de a-și asuma 
responsabilități profesionale, sociale, conștienți de importanța auto-dezvoltării și învățării pe tot 

parcursul vieții. 
Bibliografie: 
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1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată 2022; 

2. https://edu.ro/; 

3. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/ Sistemul_de_învăţământ_din_România; 

4. http://www.asociatia-profesorilor.ro. 

 

FIŞĂ DE LUCRU - CLASA I 

GRUPUL DE LITERE „GI” 

profesor învăţământ primar Cojocaru Carmen-Elena 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

1. Transcrie cuvintele: argintiu, Gina, imagine, Virginia, lungime, argilă 
 

 

 

 

 

 

 

2. Scrie cuvântul potrivit pentru fiecare imagine: 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

3. Desparte în silabe cuvintele următoare: 

 
  

 

 

 
 

 
 

4. Separă cuvintele pentru a forma propoziţii. 

 

Gicumergelabuniciilui. 

 

magi 

gimnastică 

gălăgie 

gigant 

magie 

rugină 

https://edu.ro/
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Sistemul_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt_din_Rom%C3%A2nia
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Printrecrengiseagităpăsărigălăgioase. 

 

 

 
  

Gigelagăsitlamargineapăduriiciuperci. 

 
 

 
 

5. Scrie cuvintele după model:  Model (eu ) merg – ( tu )mergi 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
6. Eu scriu una, tu scrii multe:     

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

7. Alcătuieşte câte o propoziţiecu cuvintele: regina, pagini, argintie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trag 

leg 

strâng 

 plâng 

alerg 

ung 

minge pungă 

covrig 

rege dungă 

coleg 
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EDUCAȚIE RUTIERĂ, EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ 

profesor învățământ primar Coman Irina-Ancuța 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 
 

  Odată cu începerea școlii, copiii devin participanți activi în circulația rutieră, ca pietoni, 

parcurgând singuri distanțe mici, sau ca pasageri ai autovehiculelor și sunt expuși riscurilor din 
trafic. De aceea, școlarii trebuie să cunoască de mici semnificația indicatoarelor și semnelor 

rutiere: trecere de pietoni, semafor, semne de circulație esențiale pentru ei, etc. contribuind astfel 

la prevenirea accidentelor de circulație. Așa cum au învățat regulile de siguranță în casă, tot așa 
vor trebui să învețe un comportament în afara casei. Primele informații despre cum circulă un 

pieton, le primesc în familie, dar acestea se pot completa în mediul școlar, prin desfășurarea 

activităților de educație rutieră, la care pot fi invitate și organe de poliție. 

Educația rutieră este o educație pentru viață. Este știința de a ști să-și ocrotească viața 
respectând regulile de circulație și urmărește formarea abilităților și competențelor rutiere 

personale, de grup și sociale în rândul elevilor, în vederea prevenirii riscului rutier în calitate de 

pietoni, skate rollers și conducători de vehicule cu două roți. 
Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut, datorită creşterii 

numărului de autovehicule performante şi a vitezei cu care acestea circulă. Din această cauză, 

statisticile arată că anual mulţi copii îşi pierd viaţa în accidente de circulaţie comise din vina lor, 
şi că sunt mulți răniţi grav, unii rămânând cu infirmităţi tot restul vietii. Pentru a ajunge la 

grădiniţă sau la şcoală, copiii traversează străzi, unele foarte circulate, cu sau fără semafor, cu 

sau fără trecere de pietoni, uneori având curbe cu vizibilitate redusă. Componentă a Educației 

pentru societate, Educația rutieră reprezintă educația pentru securitate personală, pentru viață și 
alături de celelalte categorii de activități, contribuie la pregătirea copilului pentru integrarea în 

societate. În contextul societăţii actuale, când familiile sunt tot mai preocupate de problemele 

cotidiene, când a crescut rapid numărul de vehicule, dar mai ales de autovehicule, se impune ca 
încă de la cele mai fragede vârste, copiii să cunoască cele mai elementare reguli de circulaţie pe 

drumurile publice.  

Realitatea a demonstrat că, fără supravegherea unui adult sau în lipsa unui 

comportament  rutier responsabil, copiii se pot pune singuri în pericol, iar când vine vorba de 
siguranța copilului, nu trebuie să facem niciodată compromisuri.  Astfel aceștia trebuie ajutați 

să învețe regulile de circulație, să știe că este important pentru siguranța lor să se deplaseze într-

un spațiu limitat-trotuarul, să respecte traseele de acces, să înțeleagă necesitatea respectării 
semnelor de circulație, să conștientizeze care sunt riscurile de pe stradă, să cunoască drepturile 

și îndatoririle pe care le au pietonii. 

Ca pietoni, copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă, dar pentru a fi în siguranță acolo, 
să știe că strada nu este loc de joacă și ce consecințe pot avea câteva clipe de neatenție, iar 

deplasarea pe drumurile publice se face folosind întotdeauna trotuarele.  Atunci când doresc să 

traverseze să o facă prin locurile marcate (trecere de pietoni, semafor) după ce s-au oprit și s-au 

asigurat că nu vine nicio mașină. Să nu fugă atunci când traversează. Semaforul le va fi 
întotdeauna cel mai bun prieten dacă vor cunoaște și vor respecta culorile lui.  

O mare plăcere au copiii să se plimbe cu bicicleta, cu rolele sau cu trotineta, dar acest 

lucru implică respectarea unor reguli pentru a preveni accidentele. Un rol important îl au adulții 
din jurul copiilor în formarea unui comportament responsabil, deoarece aceștia reprezintă 

principalul model de urmat.  
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De asemenea, trebuie să le formăm un sentiment de respect și admirație față de agenții 

de circulație. Să înțeleagă că aceștia sunt prieteni care veghează la liniștea și siguranța noastră, 

căci este important să ai un sprijin pe care să poți conta. Dacă agenții de circulație vor da curs 
invitației de a participa la ore de educație rutieră și ar veni în mijlocul copiilor vorbindu-le despre 

importanța respectării normelor de circulație, atunci vor fi șanse mai mari de realizare a 

obiectivelor propuse. 
Prin desfăşurarea activității opţionale de educaţie rutieră, copiii vor dobândi cunoștințe, 

își vor forma deprinderi și abilități care să le permită adaptarea cu ușurință în postura de mici 

pietoni. Vor cunoaşte semnele de circulaţie, vor învăţa să respecte regulile de circulaţie, să 
cunoască drepturile şi îndatoririle pe care le au pietonii şi conducătorii de autovehicule, în 

concluzie vor învăţa să-şi apere viaţa. 
Bibliografie:  

- Antonia Berescu, Alexandra Pribeagă, Cartea de educaţie rutieră pentru cei mici, Ed. Național, 2002; 

- Adriana Manolache, Cornelia Dragomir, Mariana Petre, Lili Soare, Şi noi suntem pietoni - informaţii 

rutiere pentru preşcolari, Aramis, 2002; 

- Gheorghe Diac, Florența Teodorescu, Zig-zag, manual de educaţie preventivă, Aramis, 2000; 

- www.miculpieton.ro. 

 

 

LUCRURI INTERESANTE DESPRE MATEMATICĂ 

profesor învățământ primar Constantinescu Mariana 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

MOTTO: „Educația este ceea ce rămâne, după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală” 
1. Matematica este regina stiintelor! 

Această știință este destul de grea pentru mulți dintre noi. În secolul XIX, Carl Friedrich Gauss, 

un matematician renumit, a denumit matematica “regina tuturor științelor”. 
Într-adevăr, matematica ne ajută să ne dezvoltăm gândirea analitică, să ne concentrăm mai bine, 

dar și să fim atenâi la detalii. Este o știință extrem de importantă care ne ajută în viată, indiferent 

daca alegem să profesăm într-un domeniu care are sau nu legatură cu matematica. 
2. Cea mai populară cifră favorită este 7 

Aceasta este o curiozitate extrem de interesantă. Studiile arata ca persoanele preferă cifra 7. 

Probabil acest lucru se întâmplă datorită faptului că numărul 7 apare de nenumarate ori în istorie, 

dar și în cultura noastră. Există 7 minuni ale lumii, 7 păcate capitale, 7 culori ale curcubeului, 7 
zile ale saptamanii, 7 pitici pe care îi avea Albă-ca-Zapada, dar si 7 mări.  

3. De ce are un minut 60 de secunde? 

Babilonienii antici foloseau, în urmă cu peste 3.500 de ani, numere în baza 60 în loc de baza 10. 
De aceea, acum sunt 60 de secunde într-un minut și 360 de grade într-un cerc. 

4. A durat 106 ani rezolvarea unei probleme de matematică 

O problemă de matematică ce data încă din anul 1904 și-a găsit rezolvarea abia în anul 2010. 

Rusul Grigori Perelman a rezolvat o problemă ce data încă din anul 1904 și nu avea rezolvare. 
5. Ai nevoie de o singură propoziție pentru a ține minte valoarea lui Pi (3.1415926) 

Câțiva oameni isteți și-au dat seama că poți ține minte o parte din valoarea lui Pi dacă reții 

propoziția “May I have a large container of coffee”. Apoi, tot ce trebuie să faci este să numeri 
literele fiecărui cuvânt.  

6. O egalitate interesantă 

http://www.miculpieton.ro/


ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

199 

Există câteva calcule care îi pot impresiona chiar și pe cei care nu au nici o treabă cu matematica. 

Daca înmulțești 111.111.111 cu 111.111.111 rezultatul este 12345678987654321. Cuvântul ” 

calcul ” înseamnă piatră în limba greacă. Acesta a intrat în matematică datorită faptului că 
Pitagora folosea pietricele în momentul în care își făcea calculele. 

7. Șirul lui Fibonacci și floarea soarelui 

 

Șirul lui Fibonacci este o secventă de numere în care fiecare număr se obține din suma 

precedentelor două din șir. Astfel, 0+0=0, 0+1=1 1+1 = 2, 2+1=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 si tot 
asa. Mai interesant este faptul că numerele lui Fibonacci se regăsesc și în lumea plantelor. 

Floarea soarelui, spre exemplu, respectă acest pattern. Dacă vom studia cu atenție o floare a 

soarelui, vom observa două tipuri de spirale, una care merge în sensul acelor de ceas și una în 

sens invers. Numărând șirul de semințe, vom observa că media este de 21 sau 34 într-un sens și 
34 sau 55 în alt sens. Toate sunt numere Fibonacci. 

8. Alegeți orice număr format din patru cifre, urmați pașii de mai jos, iar rezultatul 

va fi 6174 

 
Iată cum: Alegeți un număr format din patru cifre, singura condiție fiind să nu fie format din 

aceleași cifre, ca 2222. Aranjați cifrele în așa fel încât să obțineți cel mai mare număr și cel mai 

mic număr format din acele cifre. Scădeți numărul mai mare și cel mai mic și repetați acest 

proces pentru fiecare număr nou și veți observa ca obțineți rezultatul final 6174. 
Exemplu: 

Nr. ales 6873 

8763-3678=5086 
Următorul nr 5086 

8650-5068=3582 

Următorul nr 3582 

8532-2358= 6174 

9. „La vânatoare” 

Doi tați au împușcat fiecare câte un fazan. Când i-au numărat , au văzut ca au doar trei fazani. 

De ce? 
Solutie: 

Un fazan a fost împușcat de tata, care este și fiu; un fazan a fost împușcat de bunic, care este și 

tată; un fazan a fost împușcat de fecior. 
Bibliografie: 

1. https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/10-lucruri-interesante-pe-care-nu-le-stiai-despre-
matematica-5791/; 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83; 

https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/10-lucruri-interesante-pe-care-nu-le-stiai-despre-matematica-5791/
https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/10-lucruri-interesante-pe-care-nu-le-stiai-despre-matematica-5791/
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3. https://www.didactic.ro/materiale-didactice/curiozitati-matematice-prezentare; 

4. Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F., Activități de joc și recreativ-distractive, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1993. 

 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE INTERDISCIPLINARE LA DISCIPLINA ISTORIE 

profesor Crăciun Anca-Ştefania 

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 

 
 Literatura de specialitate consacră noțiunea de treptele integrării curriculare, treapta 

superioară fiind transdisciplinaritatea. Conceptul de transdisciplinaritate trebuie analizat în 

corelație cu cele de monodisciplinaritate (intradisciplinaritate), pluridisciplinaritate 

(multidisciplinaritate), interdisciplinaritate și cu cel de abordare integrată a curriculumului. În 
predarea/învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar este din ce în ce mai prezentă 

tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. În dilema de acum bine cunoscută 

a predării pe discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării conţinuturilor în „câmpuri 
cognitiv integrate” care transcend graniţele dintre discipline, a învins se pare, cea de-a doua 

variantă.1 

 Propuneri de activităţi de învăţare interdisciplinare în cadrul temei Primul Război 

Mondial, pentru clasa a IV-a  

Competențe specifice vizate 

• Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate 

• Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din 

prezent 

• Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare 

• Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți 

a) Imaginează-ţi că eşti un dramaturg şi vrei sa scrii o piesă teatru în cinci acte 
despre Primul Război Mondial. Stabileşte personajele, titlurile actelor, locul unde se desfăşoară 

acţiunea din fiecare act şi dă exemple de trei replici pe care le va rosti fiecare personaj. 

b) Lucrând în echipă, selectează zece personalități românești ale Primului Război 
Mondial, găsește fotografii reprezentative ale lor pe Internet și realizează pe holul școlii o 

expoziție cu aceste imagini. Sub fiecare imagine, expune câteva informații esențiale despre 

fiecare. 

c) Imaginează-ți că ești jurnalist și ai ocazia să îi iei un interviu Ecaterinei 
Teodoroiu. Pregătește zece întrebări pentru această ocazie. 

d) Vizionează filmul artistic românesc Pe aici nu se trece! și stabilește ce 

informații  le știai deja și ce informații noi despre Primul Război Mondial ai aflat din film. 
e) Informează-te de pe Internet și descoperă ce evenimente istorice importante, 

ordonate descrescător, au avut loc din anul nașterii tale până în anul intrării României în Primul 

Război Mondial. 

 
1 Csorba, Diana (coord.)- Raport de cercetare „Modalităţi de dezvoltare a competenţelor cheie în 
învăţământul primar”, Bucureşti, p. 14, disponibil pe http://www.icos-edu.ro/download/raport-de-
cercetare-ICOS.pdf; 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/curiozitati-matematice-prezentare
http://www.icos-edu.ro/download/raport-de-cercetare-ICOS.pdf
http://www.icos-edu.ro/download/raport-de-cercetare-ICOS.pdf
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f) Studiază harta României și alege o localitate din Transilvania. Imaginează-ți că 

ești un copil care trăiește azi în această localitate. Care sunt provinciile care alcătuiesc azi 

România? Care era situația în 1914? Dar în 1918? Explică diferențele. 
 Propuneri de activităţi de învăţare interdisciplinare în cadrul temei Primul Război 

Mondial, pentru clasa a VII-a 

 Competențe vizate 
3.1. Determinarea relaţiilor dintre personalităţile şi grupurile umane în desfăşurarea 

faptelor istorice; 

2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice; 
Viața pe front și pe frontul de acasă 

Viața pe front 

 Folosind manualul de istorie (p.76) extrage informațiile esențiale din primul paragraf, 

după următoarea schemă: 
- surse de informare privind viața soldaților pe front: 

- realitatea frontului- exemple: 

- noutăți, aspecte inedite: 
 Citește fragmentul de la pagina 77 (Amintiri despre război) și exprimă sentimentele pe 

care ți le-au trezit aceste rânduri. Poți să le exprimi prin desen sau printr-un text scris, la 

alegerea ta. 
Viața pe frontul de acasă 

 Citește pasajul cu acest titlul din manual, pag. 76 și realizează o schemă oganizator 

grafic) cu informațiile pe care le consideri esențiale. 

Viața copiilor pe timp de război 
 Analizează imaginile de mai jos și răspunde întrebărilor. 

 
Copii evacuați în timpul războiului 

 

1. Citește textul de mai jos și extrage două idei pe care le consideri importante. 

 Peste 2 milioane de copii britanici au fost evacuați la începutul celui de-Al Doilea 
Razboi Mondial, trimiși de părinți în zone rurale, considerate mai ferite de necazurile războiului 

și de bombardamente. Evacuarea în masă a fost descrisa de către guvernul de la acea dată ca 

"cel mai mare exod de la Moise încoace". 
 „Pe 1 septembrie 1939, eu și sute de alți copii am fost adunați [...]. Ne îndreptam către 

gară să fim evacuați undeva departe de Londra. Dar nimeni, nici macar părinții nu știau unde. 

Aveam la mine masca de gaze, o etichetă prinsa cu boldul de jacheta [eticheta pe care erau 

notate numele, vârsta și alte câteva specificații ale copilului] și un cărucior pentru bagaje (nu 
o valiză) cu pijamale, o pereche de lenjerie intimă și câteva sandviciuri. Aveam 10 ani și 

jumătate [...]. Am nimerit într-un sat mic din Somerset, numit Uphill. Am fost duși pe terenul de 
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joacă al unei școli, aliniați, verificați de păduchi și cercetați de potențialii părinți adoptivi 

înainte să fim selectați și alocați către noile domicilii. Cei mai buni și curați copii s-au dat 

primii. Era ca și cum am fi fost licitați ( vânduți). Unii copii nu înțelegeau - credeau că au fost 
trimiși departe pentru că nu au fost cuminți...” a povestit Ken Long pentru BBC. 

2. Descrie copiii din imagine. Ce ți se pare obișnuit? Ce ți se pare neobișnuit? Ce ai simți dacă 

ai fi fost în locul lor? 
3. Caută pe Internet, salvează și printează trei fotografii care ilustrează viața copiilor în timpul 

celui de-Al Doilea Război Mondial. Include-le în portofoliu. Alege una pe care să o prezinți 

colegilor tăi la oră, argumentând și motivele alegerii. 
Bibliografie: 

1. Csorba, Diana (coord.), Raport de cercetare - Modalităţi de dezvoltare a competenţelor cheie în 
învăţământul primar, Bucureşti, disponibil pe http://www.icos-edu.ro/download/raport-de-cercetare-

ICOS.pdf; 

 2. Maria Ochescu, Istorie - Manual pentru clasa a VII-a, Editura Art Klett, 2020. 

 

 
CREATIVITATEA ȘI MATEMATICA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

profesor învățământ primar Karpfen Ramona-Maria 

    Școala Gimnazială Nr. 10 Bacǎu 
 

Particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevilor impun un anumit specificpredării. 

În clasele primare, copilul îşi formează deprinderi de citire şi scriere corectă, 
facecunoştinţăcuprimelenoţiunimatematice,începestudiulmediuluiînconjurător,algeografieişi 

istoriei. Predarea este o acţiune de provocare a schimbării a ceea ce există în ceea ce trebuiasă 

existe – finalitate a actului de învăţare, prin angajarea elevilor într-o noua experienţă deînvăţare. 

Elementele definitorii ale predării sunt: 
- prevederea, planificarea, proiectarea, producerea schimbărilor; 

- precizarea naturii schimbărilor intervenite (identificarea finalităţilor); 

- determinarea conţinuturilor care vor produce schimbarea comportamentală aşteptată la 
elev; 

- organizarea şi dirijarea schimbărilor dorite prin strategii specifice; 

- organizarea condiţiilor care vor favoriza apariţia schimbărilor; 
- controlul şi aprecierea naturii şi a calităţii schimbărilor intervenite în comportamentul 

elevilor; 

Calitatea activităţilor de predare este relevată în funcţie de potenţialul ei cognitiv, afectiv 

şi psihomotor transformator. Aşa după cum am văzut, în modeleledidacticetradiţionale, predarea 
înseamnă numai o simplă prezentare, comunicare a materiei, în timp ce, didactica modernă 

priveşte predarea ca pe un complex de funcţii şi acţiuni multiple şi multivariante. 

Predarea este o activitate predominantă a profesorului şi o variabilă cauzală de 
caredepinde, în măsura preponderentă starea de pregătire a elevilor. În istoria didacticii 

activitateade predare a fost uneori neglijată, considerată fiind un subiect tabu. Totuşi abordările 

modern s-au axat pe o reprezentare duală a predării: 

- una deductivă, care beneficiază de unele suporturi teoretice ale teoriilor învăţării de tip 
behaviorist, cognitiv şi umanist; 

- alta inductivă, dezvoltată prin aportul paradigmatic al etnometodologiei, este axată pe 

observarea faptelor de predare, a situaţiilor şi a modelelor de comportament comune cadrelor 

http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories/02/a2065402.shtml
http://www.icos-edu.ro/download/raport-de-cercetare-ICOS.pdf
http://www.icos-edu.ro/download/raport-de-cercetare-ICOS.pdf
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didactice. 

Simbioza celor două modele de abordare ale procesului de predare conduce la idea de 

interpretare pluralistă a acesteia, fapt ce permite acoperirea tuturor modalităţilor de predare 
utilizate până în prezent, atât în instituţiile şcolare tradiţionale cât şi în cele moderne. 

Există între cele mai interesante accepţiuni date predării şi aceea managerială, după care 

aceasta ar reprezenta un ansamblu de operaţiuni şi acţiuni sistematice de planificare,organizare, 
îndrumare, control, evaluare şi decizie a procesului de instruire. Rolurile cadrului didactic, prin 

preluare treptată şi internalizare de către elevi, vor constitui tranziţia de laeducaţie la 

autoeducaţie (mai corect spus, de la instruire la autoinstruire). În procesul de predare a noţiunilor 
matematice trebuie valorificate: experienţa empirică a copiilor, matematizarea realităţii 

înconjurătoare, operaţii cu mulţimi concrete de obiecte, limbajul grafic. 

Folosirea jocului constituie o tehnică atractivă de explorare a realităţii. În clasa 

pregătitoareînvăţătorul foloseşte jocul didactic la orele de matematică deoarece noţiunile de 
număr şi deoperaţii cu numere sunt abstracte; oferă numeroase avantaje pedagogice, care 

constituie o admirabilă modalitate de a-I determina pe copii să participle active la lecţie; 

antrenează la lecţie atât copiii timizi cât şi pe cei slabi; dezvoltă spiritul de cooperare; dezvoltă 
la elevi iscusinţa,spiritual de observaţie, ingeniozitatea, inventivitatea. 

Modelul de învăţare a matematicii din clasa pregătitoare rămâne unul cu precădere 

intuitiv, în care relaţiile matematice nu sunt dissociate de relaţiile dintre reprezentările lucrurilor; 
începând din clasa a doua se reduce intuitivul, se simplifică şi către sfârşit chiar se elimină. 

Începând din clasa a doua, se lărgeşte repertoriul adunării şi scăderii apoi elevii pătrund 

în fluxul operaţiilor matematice înmulţirea şi împărţirea. Mersul înainte, spre o altă operaţie, 

presupune reconsiderarea operaţiilor deja învăţate. În predarea operaţiilor de înmulţire şi 
împărţire se va acţiona astfel încât să se creeze o influenţă retroactivă favorabilă noilor 

cunoştinţe (înmulţirea) asupra vechilor cunoştinţe (adunarea). 

Temele care îi introduc pe elevi în învăţarea noţiunii de fracţie ca mod de redare a relaţiei 
parte-întreg, ca şi problemele ce implică metoda mersului invers, oferă foarte bune ocazii de 

educare a gândirii matematice. 

Ilustrările, explicaţiile şi generalizările care se aduc în procesul predăriipot să se constituie 

ca metode susceptibile să-I conducă pe elevi la surprinderea esenţei matematice. La nivelul 
copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situaţii problematice constituie în același timp o 

manifestare a creativităţii gândirii lor. Principala caracteristică a gândirii creative la elevi este 

noutatea sau originalitatea soluţiei găsite, a ideii emise. 
Compunerea problemelor în care elevul îmbină cuvinte cu numere exprimând relaţii între 

cantităţi stimulează gândirea la o activitate intense şi de creaţie. 

Orice act creative presupune un material care să fie prelucrat în mod inedit, cunoştinţele 
pe care le posedă elevul, gradul de stăpânirea lor, constituie condiţia esenţială a creativităţii 

micului şcolar. 
Bibliografie: 
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2. Ana Curetean (coordonatori) „O pedagogie pentru învăţământul primar”, Editura Universităţii 
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4. Cerghit, I., Neacşu, I., Negret, I., Pânişoară, I. O., „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, 

Iaşi, 2001; 

5. Pânişoară, I. O., „Comunicarea eficientă”, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

204 

PERSPECTIVELE EDUCAŢIEI DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL 

DIGITALIZĂRII 

profesor învățământ primar Cutur Costel 
Şcoala Gimnazială „Ghiţă Mocanu” Oneşti 

 

Una din cele mai frumoase perspective privind viitorul învăţământului românesc este 
cea descrisă de Nicolae Iorga: „Învăţătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna un 

orizont.” Ne îndreptăm spre acest orizont, cu un entuziasm crescând direct proporţional cu 

frumuseţea cunoaşterii, cu bucuria de a şti şi nerăbdarea de a descoperi mai mult. A fi profesor 
înseamnă a ţine pasul cu tot ceea ce este nou, de o manieră care să-ţi permită a-i învăţa pe alţii 

lucruri ce uneori abia au apărut.   

Învăţarea pe tot parcursul vieţii este modelată de prezenţa masivă a tehnologiilor 

informaţionale, fiind un proces dinamic, determinat de abilităţile individuale şi motivaţia 
intrinsecă. Învăţarea înseamnă schimbare, iar schimbarea este cea care determină învăţarea, 

impunând cerinţe, dar oferind în acelaşi timp şi oportunităţi. Aceste schimbări ne obligă să ne 

adaptăm, atât în carieră, cât şi în viaţa personală.   
Tehnologia informaţională a evoluat uimitor într-o scurtă perioadă de timp, de la vechiul 

abac ajungând astăzi la telefoane Smart, tablete şi laptopuri. Această evoluţie a determinat 

schimbări dese şi rapide ale modului de comunicare, ale felului în care ne desfăşurăm activitatea 
şi chiar ale felului în care trăim. Terminologia vehiculată, chiar dacă nu este încă accesibilă în 

totalitate în şcoală sau în familie, inspiră şi entuziasmează deopotrivă: realitate virtuală, realitate 

augmentată, imprimare 3D, inteligenţă artificială, platforme educaţionale şi altele. 

Cum ar fi ca în viitorul apropiat să putem realiza cu elevii excursii virtuale în orice colţ 
al lumii sau chiar şi în afara ei, fără costuri, fără riscuri sau alte probleme, dar cu avantajul de a 

le oferi o experienţă similară celei reale? Cu siguranţă acesta este viitorul educaţiei şi orice cadru 

didactic, indiferent de nivelul la care predă, va trebui să fie pregătit să utilizeze aceste tehnologii 
şi să-şi pregătească elevii prin şi pentru aceste instrumente. 

Este aşadar o nevoie crescândă de dezvoltare, întrucât tehnologiile informatice au 

dovedit că pot oferi soluţii practice, accesibile şi eficiente. Unul din cele mai mari beneficii ale 

utilizării lor este că economisesc timp şi resurse. În loc de foaie şi stilou, activitatea pe un laptop 
sau pe o tabletă permite profesorului să transmită conţinuturile într-un format digital şi să 

dispună de instrumente cu care să verifice mult mai uşor şi mai rapid munca elevilor săi. Poate 

stoca lecţiile, făcându-le accesibile oricând şi de oriunde. Poate oferi consultanţă personalizată, 
dispunând de o multitudine de resurse scrise, audio şi video. Fără a pierde nimic din frumuseţea 

lecţiilor din sala de clasă, învăţământul devine astfel performant şi ancorat în realităţile 

cotidiene. 
Profesorul trebuie să îşi dezvolte competenţele digitale, să anticipeze şi să creeze 

oportunităţi de învăţare pentru elevi. Nu vorbim despre înlocuirea modului de predare 

tradiţional, ci despre accesibilizarea unor mijloace şi informaţii care pot face activitatea şcolară 

mai atractivă, mai uşoară şi mai bogată în conţinut. Trebuie să devină un scenariu de activitate 
obişnuit, parte a unei normalităţi cerute de necesitatea corelării procesului instructiv-educativ cu 

cerinţele de pe piaţa muncii şi rutinele vieţii de zi cu zi. Iar până ce infrastructura, serviciile şi 

conţinuturile digitale vor fi în concordanţă cu realităţile şi cerinţele mediului socio-economic, 
putem oferi elevilor noştri oportunităţi şi experienţe valoroase folosind ceea ce avem la 

îndemână. De exemplu, observarea unui obiect, a unei fiinţe, sau a unui fenomen în modul VR 

va provoca nu doar entuziasm şi curiozitate, ci va oferi chiar un suport elocvent pentru formarea 
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de reprezentări. Asocierea frecventă a textului citit cu imagini sau conţinut video explicativ ar 

putea ajuta la înţelegerea semnificaţiilor; există o multitudine de aplicaţii şi platforme prin 

intermediul cărora ceea ce facem la şcoală poate deveni mai atractiv şi mai lesne de învăţat 
pentru elevi. 

Este o provocare pentru orice sistem de învăţământ, nu doar pentru cel din ţara noastră, 

datorită atât elementelor de noutate, cât şi complexităţii pe care o presupune, în ce priveşte 
curriculumul, formarea personalului didactic, dotări, servicii. Dimensiunea amplă a procesului 

de implementare vizează deopotrivă standardele de evaluare a calităţii, designul instruirii, 

orientarea actului educativ pe nevoile fiecărui elev. Avantajele îi sunt evidente: ambianţă 
constructivă, varietatea resurselor şi a formelor de activitate, intensificarea interacţiunii în 

interiorul grupurilor şcolare cât şi între acestea, facilitarea activismului şi a participării, progres 

personal şi social. Beneficiind de formare într-un cadru optim, cu un suport educaţional adecvat 

şi eficient, beneficiind de acces la multiple surse de informaţii şi oportunităţi în consens cu 
propriile interese, elevii vor fi înzestraţi cu competenţe reale, concepţii şi atitudini deschise la 

nou, care vor genera o orientare stabilă în drumul lor către succesul şcolar şi integrarea într-o 

lume aflată în continuă schimbare. 
Ne-am obişnuit să dăm vina pe lipsa dotărilor din sistemul de învăţământ şi acest pretext 

este uneori folosit pentru a amâna, dar este clar o nevoie imperativă de dezvoltare a 

competenţelor digitale, în toate domeniile vieţii. Şcoala este cea mai în măsură să răspundă 
acestei nevoi, pentru ca viitoarele generaţii să aibă tot ce le trebuie pentru a menţine şi 

îmbunătăţi calitatea vieţii. Tehnologizarea serviciilor, întreprinderilor şi a agriculturii, 

digitalizarea, interconectarea globală, automatizarea au început deja să schimbe radical piaţa 

muncii, ceea e înseamnă că şcoala trebuie să se adapteze şi să se alinieze acestor tendinţe.  
Autenticitatea învăţării înseamnă adaptabilitate şi o perspectivă deschisă către orizontul 

fascinant al lumii de mâine ce va reuşi cu siguranţă să surprindă, dar nu trebuie sub nicio formă 

să ne găsească nepregătiţi. Conştienţi de rolul pe care îl avem şi animaţi de o viziune în care 
dezvoltarea şi bunăstarea elevilor sunt pe primul loc, să ne asumăm rolul de exponenţi ai unui 

învăţământ valoros. Previziunile asupra prefacerilor pe care trebuie să le parcurgă învăţământul 

inventariază o suită largă de aspecte, între care există o condiţionare reciprocă. Pornind de la 

aspectele vizibile la clasă, cum ar fi convertirea manualelor în cursuri interactive, învăţământul 
trebuie să devină unul relevant, accesibil şi de actualitate. A face ca tehnologiile şi dispozitivele 

digitale să meargă mână în mână cu curriculumul poate părea o sarcină pe care sistemul este cel 

chemat să o realizeze, dar în realitate intervenţia pe verticală este uneori surclasată de ceea ce 
apare nou şi de ritmul în care aceste noutăţi intervin în viaţa de zi cu zi. Dacă aspectele ce 

privesc infrastructura şi tehnologiile ţin într-adevăr de competenţa structurilor de conducere, 

modul în care acestea sunt utilizate şi valorificate priveşte profesorii şi elevii în mod direct.  
Instrumentele digitale creează un mediu vizual interactiv ce sporeşte calitatea înţelegerii 

şi memoria, dezvoltă gândirea şi creativitatea. Prin măiestria cadrului didactic, acestea înlesnesc 

deopotrivă formarea competenţelor de comunicare, a celor ştiinţifice şi tehnologice, a celor 

sociale şi culturale. Mai mult, datorită lor, elevii ajung mai repede a învăţa să înveţe şi capătă 
un grad tot mai mare de autonomie în propria formare. Rolul profesorului rămâne şi în acest 

context unul important, el fiind factorul determinant al acestei formări, iar activitatea şcolară îşi 

păstrează frumuseţea laturii sale umane, având în centrul atenţiei elevii şi relaţiile dintre aceştia, 
dintre aceştia şi mediu. 
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Să privim aşadar cu încredere spre viitor şi să ne bucurăm de privilegiul de a fi coautori 

ai acestor schimbări care vor face cu siguranţă învăţământul mai valoros, asumându-ne un rol 

activ în devenirea viitoarelor generaţii. 
Surse bibliografice: 

• M. Cojocea, I. Petcu, A. Milăşan (2021): Starea de bine a profesorilor şi a elevilor, Bucureşti, 

Editura Edumi.ro.; 

• D. Iliescu, M. Airinei (2022): Raport privind nivelul de literaţie digitală a elevilor din România, 

Bucureşti, BRIO. 

 

 

INTEGRAREA MEDIULUI VIRTUALÎN ACTIVITĂȚILE DE PREDARE- 

ÎNVĂȚARE 

profesor învățământ primar Dârlău Finica 
Școala Gimnazială Berești-Tazlău,  

Strucură Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu 

 
A integra mediul virtual în activităţile de predare-învăţare-evaluare înseamnă a nu  

utiliza calculatorul ca mijloc modern pentru activităţile de instruire ci: 

1. folosirea de echipamente, computere, telefoane , televiziunea, dispozitivele digitale 

sau analogice de înregistrare, camerele de filmat etc.; 
2. integrarea unor resurse specific tehnologiei informaţiei şi comunicării în strategiile 

tradiţionale de învăţare – spre exemplu, utilizarea prezentărilor PowerPoint, Prezi; 

3. adaptarea metodologiei de predare-evaluare în funcţie de noile tehnologii şi resurse 
multimedia; 

4. misiunea cadrului didactic, dintr-o nouă perspectivă, anume aceea de facilitator al 

învăţării; 
5. proiectarea demersului didactic în manieră integratoare în baza unei noi paradigme a 

învăţării - paradigma constructivistă. 

Resurse software utile în procesul instructiv-educativ Softurile educaţionale sunt 

programe sau lecţii în format electronic şi sunt realizate în raport cu o serie de exigenţe 
pedagogice (obiective, conţinut specific, caracteristici ale elevilor, metode, feedback secvenţial 

şi evaluări formative). 

În raport de funcţiile (sarcinile) asumate, respectiv, funcţia pedagogică îndeplinită, 
softurile se pot clasificate astfel: 

- softurile de investigaţie - elevul poate să-şi aleagă propria cale pe care o va urma în 

vederea însuşirii noilor cunoştinţe, potrivit stilului şi ritmului personal de învăţare; 
- softurile tematice - permit interactivitatea elev – program calculator, urmând un traseu 

impus sau sugerat. Sunt recomandate pentru predarea şi învăţarea de cunoştinţe noi; 

- softurile de simulare – utile pentru a modifica unii parametri şi a observa 

comportamentul sistemului prin reprezentarea controlată a unui fenomen, proces sau sistem real, 
prin intermediul unui model cu comportament analog; 

- softurile de exersare – oferă posibilitatea însuşirii unor date, proceduri, tehnici, în 

formarea unor deprinderi specific şi permit lucrul în ritm propriu și validarea promptă a 
răspunsului dat;  
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- softurile pentru testarea cunoştinţelor – pot fi aplicate fie independent, fie integrate 

într-un mediu de instruire complex. Sunt în general foarte variate întrucât depind de mai mulţi 

factori: momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii, feedback prompt; 
- softurile pe bază de jocuri didactice - presupun explorarea euristică a realităţii, a 

creşterii motivaţiei, a nivelului de efort, a încurajării inter-activităţii între colegi şi sunt de regulă 

utilizate în cadrul unui proces de rezolvare de probleme. 
 

 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI EMOȚIONALĂ 

profesor Antohe Gabriela 

Școala Gimnazială Nr. 1 Negoiești 

 

Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a îmbunătăți 
starea de conștientizare, dezvoltare a talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității 

vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. Cunoscut și sub denumirea de 

„self help” sau „evoluție personală”, conceptul de dezvoltare personală include și activități 
formale sau informale pentru a dezvolta în alții roluri precum cel de profesor, ghid, consilier, 

manager, coach sau mentor. Dezvoltarea personală” – așa cum îi spune și numele – se referă la 

o evoluție, la o îmbunătățire personală. Este ceva ce majoritatea dintre noi facem în fiecare zi, 
fără să ne dăm seama: ne dezvoltăm pe noi înșine. 

Definită uneori auto-dezvoltare, dezvoltarea personală se referă la studiul și practica de  

a-ți îmbunatăți propria viață, mai ales cariera, educația, relațiile, sănătatea, productivitatea și 

spiritualitatea, prin efortul tău propriu. Este vorba despre strădania permanentă a fiecărui om de 
a deveni mai bun, de a se autodepăși, de a se perfecționa din ce în ce mai mult. Este un proces 

continuu de auto-îmbunătățire, care durează toată viața (adică ar fi bine să dureze toată viața). 

Dezvoltarea personală este procesul personal și continuu, prin care ne schimbăm în mai bine 
pe noi înșine, cu fiecare zi. Nu ne-am născut perfecți și nici învățați, putem însă să depunem un 

efort pentru a dobândi autocunoaștere, abilități și comportamente noi, pentru ca viața noastră 

personală și profesională să fie mai împlinită. Bineînțeles că fiecare dintre noi ar trebui să știe 

cel mai bine ce își dorește de la viață și ce are nevoie pentru ași îndeplini dorințele. 
Întrucât scopul final al auto-dezvoltării îl reprezintă obținerea succesului, dezvoltarea 

personală a devenit oarecum sinonimă cu „știința succesului”. Domeniile cele mai importante 

ale acestei științe sunt: managementul timpului, stabilirea obiectivelor, identificarea valorilor și 
a convingerilor, schimbarea obiceiurilor, motivarea, îmbunătățirea cunoașterii de sine, 

dezvoltarea talentelor, îmbunătățirea sănătății. 

Dezvoltarea personală este o știință care ar trebui să fie studiată în toate școlile, încă din 
clasele primare, datorita importanței covârșitoare pe care acest domeniu o are în obținerea 

succesului și a fericirii. 

Dezvoltarea personală este un proces care are la bază următoarele elemente: 

- asumarea responsabilităţii pentru propriul proces de învăţare şi dezvoltare; 
- auto-evaluare periodică (pentru a verifica eficienţa procesului de învăţare); 

- reflecţie (auto-analiză); 

- luare de atitudine/măsuri (implementarea unor schimbări care să ducă spre „mai bine”) La 
ce foloseşte dezvoltarea personală? 

- te ajută să îţi dezvolţi competenţe(le), devenind şi/sau rămânând astfel bine cotat în mediul 

tău professional - te ajută să determini direcţii viitoare de carieră 
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- te ajută să ai o viaţă mai „liniştită” (cunoscându-te cât mai bine, ajungi să te consideri OK 

pe tine, dar şi pe ceilalţi). 

Planul individual de dezvoltare personal conform principiilor europene comune privind 
competenţele profesorilor şi calificările acestora: 

• Profesia didactică trebuie să se bazeze pe o calificare înaltă. Personalul didactic trebuie să 

absolve o formă de învăţământ superior. De asemenea, ar trebui ca fiecare cadru didactic să aibă 
posibilitatea de a continua studiile la un nivel superior, pentru a-şi dezvolta competenţele de 

predare şi a-şi spori şansele de promovare în carieră. 

Printr-o abordare multidisciplinară, formarea profesorilor trebuie să asigure: 
- cunoaşterea profundă a disciplinei, 

- înalte cunoştinţe pedagogice, 

- competenţe de orientare şi sprijinire a elevilor, 

- înţelegerea dimensiunii sociale şi culturale a învăţământului. 
• Profesia didactică trebuie plasată în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii. Acest context 

trebuie dezvoltat prin: 

- încurajarea şi sprijinirea la nivel de sistem a dezvoltării profesionale continue, care 
poate include perioade de timp petrecute în afara sistemului educaţional, recunoscute şi 

recompensate ca atare de către sistemul educaţional, 

- recunoaşterea din partea profesorilor şi instituţiilor educaţionale a importanţei 
dezvoltării profesionale pe tot parcursul vieţii, 

- încurajarea profesorilor pentru revizuirea activităţilor didactice şi a celor practice, în 

vederea creşterii eficacităţii lor atât pe baza inovaţiilor şi cercetărilor din domeniu, cât şi pe baza 

evoluţiei societăţii cunoaşterii, în general, şi 
- înţelegerea de către personalul didactic a rolului pe care îl are în educarea celor care 

vor învăţa pe tot parcursul vieţii. 

• Profesia didactică trebuie considerată o profesie mobilă. Mobilitatea trebuie să reprezinte o 
componentă centrală a formării iniţiale şi continue a personalului didactic. Recunoaşterea 

mutuală a statutului şi experienţei didactice, împreună cu asigurarea mobilităţii între diferitele 

niveluri educaţionale reprezintă două direcţii importante de acţiune în acest sens. 

• Profesia didactică trebuie să se bazeze pe parteneriate. Instituţiile furnizoare de formare 
profesională trebuie să-şi organizeze activitatea în colaborare şi parteneriat cu alte şcoli, cu 

mediul local de afaceri (angajatori), cu furnizorii de formare şi cu ceilalţi factori interesaţi. 

Instituţiile de învăţământ superior trebuie să se asigure de faptul că oferta lor educaţională se 
bazează pe cunoaşterea practicilor curente. 

Competenţele personalului didactic trebuie să permită acestuia: 

• Să lucreze cu alţii – profesia didactică trebuie bazată pe valori precum incluziunea 
socială şi dezvoltarea potenţialului fiecărui cursant. În acest scop cadrele didactice trebuie să 

posede cunoştinţe privind creşterea şi dezvoltarea umană şi să demonstreze încredere în sine 

atunci când se implică în activităţi didactice. Profesorii trebuie să fie capabili să lucreze cu elevii 

ca indivizi şi să-i sprijine dă se dezvolte ca membrii participativi şi activi ai societăţii. Ei trebuie 
să fie capabili să lucreze în aşa fel încât să sporească inteligenţa colectivă a cursanţilor şi să 

colaboreze cu colegii pentru dezvoltarea propriilor competenţe. 

• Să opereze cu un volum considerabil de informaţii, tehnologii şi cunoştinţe noi – 
personalul didactic trebuie să fie capabil să gestioneze o varietate largă de tipuri de cunoştinţe. 

Propria pregătire şi dezvoltarea profesională trebuie să le permită accesarea, analizarea, 

validarea, transmiterea şi reflecţia asupra cunoştinţelor, făcând apel la utilizarea eficientă a 
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tehnologiilor, atunci când este cazul. Competenţele pedagogice trebuie să le permită să 

construiască şi să gestioneze corespunzător mediile de învăţare şi să-şi păstreze libertatea 

intelectuală de a decide asupra modului în care organizează procesul de predare. Încrederea lor 
în utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare trebuie să le permită integrarea acestora 

în mod eficient şi eficace în cadrul procesului de predare/învăţare. Cunoştinţele teoretice şi 

practice trebuie să le permită profesorilor să înveţe din propriile experienţe şi să adapteze o gamă 
largă de strategii de predare şi învăţare la nevoile elevilor. 

• Lucrul cu şi în societate – personalul didactic contribuie la pregătirea tinerilor pentru 

a deveni responsabili de rolul lor ca cetăţeni europeni. Profesorii trebuie să fie capabili să 
promoveze mobilitatea şi cooperarea europeană, şi să încurajeze respectul şi înţelegerea 

interculturalităţii. Ei trebuie să aibă o înţelegere corectă atât asupra respectării diversităţii 

culturale, cât şi asupra identificării valorilor comune. Profesorii trebuie să fie capabili să 

înţeleagă factorii care contribuie la coeziune sau excludere socială, precum şi dimensiunile etice 
ale societăţii cunoaşterii. Personalul didactic trebuie să activeze eficient la toate nivelurile: local, 

regional, naţional, european, global. În ultimă instanţă, personalului didactic i se cer competenţe 

privind facilitarea învăţării şi dezvoltare a mediului educaţional, acestea putând fi considerate 
definitorii pentru  activitatea didactică. Acestor competenţe li se adaugă alte două, mai generale, 

privind cooperarea şi interacţiunea, pe de o parte, şi învăţarea continuă, pe de altă parte. Pentru 

a facilita învăţarea şi a dezvolta mediul educaţional, profesorul trebuie să aibă abilităţi de 
autoevaluare şi reflecţie asupra propriei activităţi. Reflecţia nu este necesară doar la nivel 

individual, fiind esenţial ca aceasta să fie extinsă la nivelul comunităţii. În acest context, 

comunicarea devine un instrument deosebit de importat pentru dobândirea unei înţelegeri 

comune privind munca şi dezvoltarea unei comunităţi a muncii. Comunicarea presupune 
cooperare colegială şi interacţiune la multe niveluri, reprezentând un factor cheie pentru 

dezvoltarea procesului de predare. 

Cariera personală se construieşte ţinând cont de competenţele europene ale secolului XXI: 
- autoformare: monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare; localizarea 

resurselor corespunzătoare; transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul. 

- abilităţi de comunicare: înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări eficiente 

verbale, scrise, multimedia într-o varietate de forme şi contexte. 
- informaţii şi abilităţi media: analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea şi 

crearea de informaţii în diverse forme şi medii. 

- responsabilitate şi capacitate de adaptare: exersarea responsabilităţii personale şi a 
flexibilităţii în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate; stabilirea şi 

atingerea unor standarde şi ţeluri ridicate pentru sine şi pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii. 

- creativitate şi curiozitate intelectuală: dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor 
noi altor persoane; deschiderea şi receptivitatea la nou şi la diverse perspective. 

- gândire critică şi gândire sistemică: exersarea unei gândiri sănătoase în înţelegerea şi 

realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme. 

- abilităţi interpersonale şi de colaborare: demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi de 
conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; 

exprimarea empatiei; respectarea perspectivelor diverse. 

- identificarea, formularea, soluţionarea problemelor: capacitatea de a depista, formula, 
analiza şi soluţiona probleme. 
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- responsabilitate socială: acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele 

comunităţii; demonstrarea comportamentului etic în contexte legate de propria persoană, loc de 

muncă şi comunitate. 
De managementul carierei se poate ocupa organizaţia (pentru angajaţii ei) sau individul 

însuşi şi atunci îi putem spune automanagementul carierei. Pentru un management de succes al 

propriei cariere este nevoie de stabilirea unor obiective, urmată de monitorizarea gradului de 
îndeplinire a acestora, dar şi de stabilirea unor proceduri de autocunoaştere, autoevaluare, 

dezvoltare a propriilor abilităţi şi de planificare a carierei. 
Bibliografie: 

1. Maria Ţurcaş şi Diana Melnic, Suport curs „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul 

rural prin activităţi de mentorat”, MECTS, august 2011; 

2. M. Zlate - Tratat de psihologie organizaţional – managerială, vol.I, Editura Polirom, Iaşi, 2002; 

3. ŞTEFANESCU, NARCISA Plan de dezvoltare personală intensivă: materiale-suport pentru 

identificarea nevoii elevilor de dezvoltare personală intensivă/Narcisa Ştefănescu, Gabriela Ilisei - 
Suceava: Editura George Tofan, 2016. 

 

 

EGALITATEA DE ȘANSE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL ROMÂNESC 

profesor Vitályos Ștefan 

Școala Gimnazilă Nr. 1 Negoiești 

 
Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere 

să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea 

de şanse are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și 
socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul 

copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de 

învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi 

valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu.  
Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se 

numără şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale Egalitatea 

șanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea practică a 
acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanță majoră ale 

reformelor. Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe 

care democrații secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toți cetățenii; ea înseamnă o 

egalitate reală a șanselor individuale de promovare socială, iar educația este instrumentul cel 
mai important în dezvoltare. Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple 

pentru capacităţi şi aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie 

deschisă pentru toate persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o 
educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice – evitându-se omogenizarea şi 

încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. 

Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au avut ca obiective 
combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru toţi 

indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea 

educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă 

situaţiile de învăţare. În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din 
familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave 

probleme de sănătate sau un comportament imoral, copiii care locuiesc în zone izolate sau 
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îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport şi copiii de etnie 

rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. Cea mai bună soluţie pentru un 

sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se dovedeşte a fi educaţia incluzivă, 
caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii 

şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, 

religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; diferenţele 
individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. Şcoala 

incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor.  

Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din 
curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; 

introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, 

terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor 

mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă.  
Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate 

şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de 

deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau 
vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi 

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor 

care eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din 
comunităţi etnice defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând 

caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor 

educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a 

caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să 
asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor didactice, 

părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul 

român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie 
specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie în mod 

individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii 

centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte.  

Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, 
construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru 

elevii defavorizaţi. Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia 

pentru diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. 
Valorificarea diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate 

în explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi 

măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai 
complexă. Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei 

forme de discriminare prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze 

propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile 

elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume 
diversă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie 

să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există valori superioare sau 

valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi 
îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. Şcoala românească trebuie să construiască 

diverse strategii pentro o tratare pluralistă a diversităţii culturale, cum ar fi: aprecierea 

patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia pentru a ajuta profesorii 
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şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice pentru producerea unor 

schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între elevi, profesori şi 

familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient la 
instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea 

unor practici care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi.  

Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar 
realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă 

majoră ale reformelor.  

Conceptul de „egalitate” înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 
democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o 

egalitate reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel 

mai important în dezvoltarea la maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea 

acelui principiu director al evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, 
educaţia lor trebuie să fie diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul natural genetic” 

al fiecăruia, de aptitudinile şi interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre 

competente ale societăţii.  
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DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR - INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

profesor pentru învățământ primar Cristina Botezatu  
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

 

Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de 
Wayne Leon Payne în anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare 

creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă” (cf. M. Roco, 2001). 

  Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile. Ele sunt 

foarte importante deoarece asigură: 
 supravieţuirea; 

 luarea deciziilor; 

 stabilirea limitelor; 
 comunicarea. 

  Suntem capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim 

cât se poate de receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. Parafrazându-l pe 

marele filozof Constantin Noica, înţelegerea este completată de ceea ce nu este exprimat prin 
cuvinte. Comunicarea îl conţine pe om, iar omul se înfăţişează sau se ascunde prin comunicare. 

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile 

viitoare ale copiilor, pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile 
tehnice.Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul 
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că la sfârşitul anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de 

fiecare zi, atât la nivel personal, cât şi ca membri ai societăţii.  

Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este 
suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării 

emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, respectiv al noilor teorii privind natura 

emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea. 
Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, 

constituind un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi profesional. Nicio schimbare nu este 

posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor. 
Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale, pentru părinţi: 

 Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere (chiar şi înainte). 

 Manifestaţi atenţie faţă de nevoile sociale şi emoţionale ale copiilor dumneavoastră, 

astfel încât tranziţia către adolescenţă să se facă mult mai uşor. 
 Participaţi la discuţii de grup, workshopuri, discuţii online, chat pe tema dezvoltării 

sociale şi emoţionale. 

 Fiţi un model pentru copilul dumneavoastră din punct de vedere al manifestării 
abilităţilor emoţionale şi sociale, care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional. 

 Folosiţi un limbaj cu copilul dumneavoastră care să implice: discuţii despre emoţii, 

descrierea emoţiilor. Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe 
sentimente în acelaşi timp. 

 Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. 

 Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare”, în care 

puteţi discuta despre diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau 
managementul emoţiilor. 

 Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, 

evenimente zilnice, curente, discuţii despre filme sau pagini WEB. Recunoaşteţi şi 
vorbiţi despre comportamentele emoţionale, sociale din mass media. 

 Ţineţi un jurnal care vă ajută să deveniţi mai reflectiv asupra emoţiilor personale şi 

încurajaţi copilul să facă la fel. 

  Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor 
emoţionale şi sociale. 

Elevilor pentru a-și dezvolta inteligența emoțională trebuie să le sugerăm următoarele: 

 Ţineţi un jurnal care ajută la creşterea conştiinţei de sine şi autoreflecţiei! 
 Folosiţi monologul pentru a vă încuraja, fiţi pentru voi cel mai bun prieten, nu cel mai 

aspru critic! 

 Încurajaţi prietenii voştri să vă spună punctele lor de vedere pentru problemele pe care 
le aveţi! 

 Fiţi conştienţi de „butonul” care declanşează supărarea, furia, mânia şi de modalităţile 

prin care acestea pot fi transformate! 

 Fiţi atenţi la strategiile pe care le folosiţi pentru a vă calma şi a vă schimba dispoziţiile 
din negative în pozitive! 

 Găsiţi oportunităţi pentru a coopera şi a vă angaja în colaborarea cu colegii voştri! 

 Ascultaţi-vă intuiţia! Rezistaţi presiunii grupului, fiţi asertivi! 
 Fiţi receptivi la nevoile voastre sociale şi emoţionale! 

 Observaţi şi notaţi locurile şi persoanele care vă determină să trăiţi şi să simţiţi emoţii 

pozitive sau emoţii negative ! 
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 Inteligenţa emoţională influenţează relaţiile interumane, viaţa de zi cu zi, mai mult decât 

coeficientul de inteligenţă. În fapt, inteligenţa emoţională poate sta la baza a 80% din succesul 

tău în viaţă. Pentru a avea rezultate pozitive trebuie să înveţi să combini IQ-ul (abilitatea 
cognitivă) cu inteligenţa emoţională. 

 „Trebuie să ceri de fiecare dată ceea ce poate fiecare să dea.”(Antoine de Saint-Exupery) 
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INFLUENȚE ALE FACTORILOR SOCIALI ASUPRA DEZVOLTĂRII 

CREATIVITĂȚII 

profesor învățământ primar Săndulache Daniela-Maria  

Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău  
 

Din punct de vedere psihopedagogic, creativitatea este privită ca structură psihică pe 

care școala este chemată să o dezvolte, să o formeze. Structura ei are multe fațete, numeroși 

factori concură la constituirea unei potențe creatoare. Încercările de a delimita principalele 
categorii de factori sunt multiple în literatura de specialitate. 

M. Zlate vorbește de patru categorii principale de factori care acționeaza în scopul de a 

crea mediul favorabil manifestarii creativității, ca fenomen multidimensional: factori interio-
structurali sau factori de natură psihologică, factori exteriori-conjuncturali sau socio-culturali 

(particularitățile sociale, istorice, clasa socială, grupul de care aparține individul, condițiile 

materiale), factori psiho-sociali (ambianța relațională, climatul psiho-social al individului), 
factori socio-educaționali (nivelul educațional, influențele educative ale familiei, ale instituțiilor 

de învățământ, ale colectivelor de muncă). 

În același sens, A. Cosmovici (1999) enumeră: factori de natură intelectuală 

(imaginația, memoria, inteligența); factori caracteriali (motivația, dorința, aspirația creatoare, 
voința fermă, perseverența); factori sociali. 

La rândul său, Al. Roșca (1972) realizează o clasificare generală a factorilor de 

creativitate în: factori subiectivi sau însușiri ale personalității creatoare (intelectuali, aptitudini 
speciale, motivație, temperament, caracter); factori obiectivi reprezentați de condițiile socio-

educative. 

  În cele ce urmează,voi face referire doar la factorii de natură socială care contribuie la 

dezvoltarea sau frânarea educării creativității elevilor.Mediul ambiant, în mod deosebit cel 
social, supune omul la noi experiențe de viață. Cerințele societății în care s-a dezvoltat 

influențează motivațiile și aspirațiile acestuia.  

Se poate vorbi astfel despre o situație creativă și de un climat creativ care cuprinde 
totalitatea particularitătilor ambientale, materiale și psihosociale ce pot influența creativitatea 

(A. Munteanu). Rolul acestora se exprimă prin aceea că „oferă, într-o formă concentrată, tot ceea 

ce s-a obținut până în acel moment, generând noi probleme și semne de întrebare prin efectul lor 
stimulativ sau inhibitiv asupra personalității creatoare” (Ioan Nicola, 2001, p. 186) 

Este deosebit de importantă și atitudinea generală a societății față de fenomenul creativ, 

concretizată prin măsurile întreprinse în direcția încurajării manifestărilor creatoare ale 
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membrilor săi, căci „confruntarea creativă cu prezentul – în pofida necontenitelor transformări 

sociale - înseamnă a determina viitorul” (E. Landau, 1979, p. 109) 

  Cu siguranță că există o bază cultural-științifică a marilor creații în știință și artă, că 
cercetatorul poartă amprenta timpului epocii sale, dar in analiza dinamicii factoriale nu trebuie 

să uităm de aspectele individual-psihologice (Al. Roșca, 1981). 

Există o serie de condiții pe care mediul socio-economic trebuie să le îndeplinească 
pentru a stimula creativitatea: condiții socio-economice medii, între opulență și sărăcie;un grad 

ridicat de aspirație și cultură al grupului; existența unor relații de tip democratic; prezența 

libertății și securității psihologice; posibilitatea individului de a avea încredere în viitorul său. 
(A. Munteanu, 1994) 

Cu siguranță, orice tip de creație nu poate fi apreciată corect în afara unui mediu cultural 

de referință, așa încât de multe ori „există multe produse originale, dar numai un procent infim 

dintre ele ajunge să fie recunoscut și apreciatâ ca valoare, adică să fie integrat între valorile 
culturale” (Dorina Sălăvăstru, 2004, p. 111) 

În catagoria condițiiloreducativesunt incluse influențele exercitate de două instituții 

principale: familia și școala. 
Familia își exercită influența asupra copilului prin intermediul a trei poli principali: tatăl, 

ce acționează după principiul autorității; mama, după cel al afectivității; frații, ce se supun 

principiului rivalității. Influențele pe care le poate exercita familia sunt cele legate de formarea 
personalității, calitatea și valoarea fondului sau cultural, formarea și afirmarea creativității. 

Există o serie de condiții stimulative pentru creativitate pe care le poate crea familia:  

- nivel cel puțin mediu al fondului cultural al membrilor familiei; 

- condiții socio-economice de nivel mediu; 
- mărimea familiei: competiția între frați poate fi stimulativă(copilul unic nu 

esteîntotdeauna creativ), dar un număr prea mare de copii nu asigură influențe educative 

corespunzatoare, deci nu este benefic pentru creativitate; 
- printre primii născuți au fost înregistrați cei mai mulți creatori, deoarece ei 

 beneficiază de un mare entuziasm educativ din partea părinților;  

- integrarea copilului într-o institutie preșcolară asigură completarea fondului  

educațional oferit de familie. (G. Popescu, 2007, p. 42) 
Un climat creativ poate fi oferit în familie dacă se respectă următoarele principii, așa  

cum afirmă A. Munteanu (1994): fiecare părinte să-și asigure o profesie, dar fară ca aceasta să 

impieteze siguranța psihologică a copilului; relațiile din familie să fie de tip democratic, 
generatoare a unei atmosfere de calm, toleranță, dar nu excesivă prin afecțiune sufocantă (să-i 

lase posibilitatea de inițiativă);educația precoce și intensă;stimularea de timpuriu a inițiativei și 

independenței intelectuale și de acțiune a copilului; încurajarea dorinței de a comunica;obiceiul 
de a citi;interesul parinților pentru performanțele școlare să fie moderat, nu exagerat;critica să 

se manifeste cu bunăvoință; flexibilitatea, corectitudinea și nuanțarea sistemului de pedepse și 

recompense. 

A. Stoica – Constantin (2004) analizează câteva aspecte care au rol deosebit de  
important în dezinhibarea și stimularea creativității în familie:  

- libertatea largă acordată copilului, lipsită de conduite autoritare, dominatoare și 

 inflexibile;  
- explicarea valorilor și nu stabilirea regulilor; respectul față de copil, tratat ca pe 

 o persoană care merită considerație;  

- relația afectivă moderată;  
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- evaluarea corectă a actelor și calităților copilului, prin raportare la stările de 

lucruri anterioare, evitându-se comparațiile  cu ceilalți sau cu un model ideal, proiectat de 

imaginația părinților;  
- adoptarea de către părinți a unor atitudini ferme;  

- implicarea activă alături de copii în activitățile creative;  

- analizarea și negocierea regulilor, în cazul jocurilor creative, fără impunerea  
unui mod de a gândi de către părinți, ci admițând logica puerilă a coechipierilor lor;  

- alegerea unor jucării care permit mai multe posibilități de reorganizare (jocuri  tip 

„Lego”, plastilină, diferite materiale refolosibile etc.);  
- evitarea presiunilor spre conformism;  

- recompensarea după măsura realizărilor, cele mai potrivite fiind întăririle de 

genul laudei, aprecierii elogiative și a încântării la vederea produsului;  

- exersarea alături de copil, încercând realizarea unor produse într-un alt mod, 
dezvoltând astfel, în timp, deprinderile creative;  

- încurajarea copilului în a lua decizii importante.  

Școala influențează semnificativ dezvoltarea creativității. Există o serie de factori care 
sunt considerați responsabili de dezvoltarea creativității elevilor în cadrul sistemului educațional 

contemporan. Acești factori se grupează în jurul tuturor componentelor procesului de 

învățământ, cu accente diferite, în funcție de autor, pe unul sau altul dintre acestea. Sunt 
identificate două căi complementare pentru educarea creativității în școală și anume: 

- conduita creativă a profesorului; 

- atitudinea profesorului față de creativitatea elevilor (Ana Stoica, 1983).  

Alți autori pun accent pe metodele și procedeele specifice care să activizeze elevul sau 
pe crearea unui climat favorabil manifestarii creativității (V. Oprescu, 1989; Gr. Nicola, 1981).  

Unul dintre principalii factori ai dezvoltării creativității în școală il constituie 

modalitatea în care sunt structurate finalitățile învățământului actual. Acesta trebuie să își 
propună dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor. Cultivarea imaginației nu trebuie să apară 

printre scopurile secundare, ci să constituie o prioritate. În acest sens, idealul educațional actual 

dorește să realizeze dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, formarea 

personalității autonome și creative. Școala are rolul decisiv în depistarea, formarea și 
manifestarea aptitudinilor creatoare. 

  Obiectivele se reflectă în conținutul învățământului, în planurile și programele de 

învățământ. Unii autori consideră că în vederea dezvoltarii creativității în școală; pedagogia 
trebuie să susțină necesitatea culturii generale cel puțin în gimnaziu și în liceu, fiind necesară 

introducerea în curriculum a unor lecții speciale în vederea cultivării ingeniozității (A 

Cosmovici).  
  Unii autori pledează pentru o reconsiderare radicală a rolului profesorului. Obiceiul de 

a transmite în permanență informații și de a solicita reproducerea lor este considerat ineficient, 

perimat. De aceea, profesorul trebuie să renunțe la a oferi un flux permanent de cunostințe, să 

renuntțee la rolul de sursă directă de informație, devenind mediator între copil și lumea 
înconjuratoare. În acest sens, el oferă copilului cât mai multe prilejuri de contact direct cu 

realitatea, înlesnește dobândirea unor experiențe proprii, profesorul având în același timp rolul 

de a-l sprijini în sistematizarea acestor experientțe, în structurarea ei corectă, în învingerea 
dificultăților care stau în calea dezvoltării lor.  

Un profesor creativ învață „arta” de a pune întrebările, conștientizând că actul creativ 

din partea elevului  depinde în mare măsură de aceste întrebări. Un astfel de profesor nu va 
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adresa elevilor săi  întrebări deschise, fără sens sau care să conducă la răspunsuri predeterminate 

care presupun o simplă expunere a faptelor. Întrebările adresate trebuie să provoace conduita 

creatoare a elevilor, care presupune explorare, curiozitate, perseverență etc.   
Un rol important în evoluția copiilor pe o traiectorie creatoare este atribuit de numeroși 

autori climatului în care se desfășoară educația, expresie a atitudinii pe care profesorul o adoptă 

față de elevii săi. În timp ce atmosfera rigidă, procedeele stereotipe, dezaprobarea încercărilor 
personale anihilează dezvoltarea creativității copiilor, climatul deschis, nonconformist îi 

descătușeaza, înlăturând blocajele de natură emotivă, culturală sau perceptuală. Nu este deloc 

indicată poziția autoritară a profesorului ce poate provoca blocaje afective (elevii se tem să nu 
eșueze sau că vor fi ironizați, astfel că se inhibă și nu mai pun întrebări). 

Militarea pentru un climat deschis nu trebuie să ducă la ideea greșită că s-ar milita pentru 

activități anarhice, lipsite de disciplină. Este vorba doar despre crearea unei atmosfere care 

generează receptivitate față de tot ce reprezintă experiența nouă și dorința de activitate, care este 
propice dezvoltării creativității. Autoritatea unui profesor nu se bazează pe constrângere, pe 

frică, ci pe competența sa profesională, pe obiectivitatea și ținuta sa ireproșabilă. Școlarii trebuie 

să-și poată manifesta în voie curiozitatea, spontaneitatea, să își exprime părerile; corect ar fi ca 
ideile originale, mai deosebite să atragă o recompensă, chiar dacă prin ea nu s-a putut soluționa 

chestiunea în discuție. (A. Cosmovici) 

Privitor la educarea creativității în școală s-au conturat mai multe direcții dintre care: 
activitatea creatoare poate fi dirijată direct, prin algoritmi care descriu procedeele rezolvărilor 

creative și care facilitează dezvoltarea aptitudinilor de creație ale elevilor, dar și indirect, prin 

asigurarea condițiilor care o facilitează, a acelei ambianțe care să favorizeze descoperirea, 

manifestarea și dezvoltarea elementelor creatoare.  
Activitatea în afara clasei și extrașcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea 

imaginației și creativității. În cadrul cercurilor de elevi, în derularea unor proiecte educative se 

desfășoară o activitate liberă, unde se pot exersa diverse metode de stimulare a creativității, cu 
predilecție cele nespecifice. Educatorul poate organiza întâlniri cu oameni de știință sau de artă 

care pot vorbi despre munca lor, despre dificultăți și satisfacții. Ei pot să trezească vii interese 

pentru problemele care-i preocupă. Vizitarea muzeelor, expozițiilor, precum și excursiile lărgesc 

orizontul, câmpul fanteziei elevilor și sunt surse de inepuizabile întrebari pentru elevi.  
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ACTIVITĂȚI DE AUTOCUNOAȘTERE APLICABILE LA ELEVII DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

profesor învățământ primar Albu Adina-Corina,  
Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău 

profesor învățământ primar Lăzărică Ramona–Mirela,  

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Gârleni  
 

Autocunoașterea are o importanță deosebită în dezvoltarea personală. Procesul de 

autocunoaștere înseamnă confruntarea impresiilor despre sine cu cele ale altora și extragerea 
unei concluzii realiste despre realizările personale, calitățile și trăsăturile individuale. 

Este un produs al maturizării și diversificării experiențelor sinelui în contact cu lumea 

și un proces discontinuu de acumulări, restructurări, adaptări reciproce ale individului la 

realitatea socială. În sfera mesajelor externe de confirmare (sau nu) a capacităților și trăsăturilor 
proprii, orice persoană include și propriile constatări, ca urmare a activității sale încununate de 

succes sau eșec. Procesul autocunoașterii are dinamica sa marcată de subiectivism, reevaluări, 

corecții, confirmări, re-ierarhizări valorice. Autocunoașterea sau cunoașterea de sine este un 
proces care se dezvoltă odată cu vârsta datorită experiențelor prin care fiecare trece și care 

îmbină cognitivul, asertivul și motivaționalul cu puternice influențe de mediu.  

Activități care pot fi desfășurate cu elevii din învățământul primar pentru formarea 
capacității de autocunoaștere: 

Harta dezvoltării personale. Se cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări: Cine 

sunt eu? Cine voi ajunge? Cine am fost? Acest exerciţiu facilitează recunoaşterea elementelor 

dezvoltării personale. 
De unde vin? Cine sunt? Încotro mă îndrept? Se cere elevilor să împartă o foaie A4 

în 3 părţi – în prima rubrică se desenează ceva reprezentativ pentru ceea ce au fost (de unde 

vin?), în cea de-a doua rubrică desenează ceva reprezentativ pentru ceea ce sunt, iar în ultima 
rubrica desenează ceva reprezentativ pentru ceea ce și-ar dori să fie (încotro mă îndrept?) 

Exerciţiul determină elevii să mediteze asupra modului în care s-au dezvoltat pănă în prezent și 

să își propună o direcție de evoluție viitoare.  

De unde vin? Cine sunt? Încotro mă îndrept? 

Afişul meu publicitar!Elevii sunt solicitați să realizezeun afiş publicitar prin care să se 

prezinte. Pentru aceasta au nevoie de o coală A4, imagini, creioane, markere. Fiecare elev se va 

prezinta pe sine prin afişul realizat folosind imagini, poze, desene etc. 

Muzeul meu. Este o activitate de definire și prezentare a sinelui prin intermediul 
obiectelor. Are următoarele obiective: definirea propriei persoane prin intermediul unor obiecte 

personale; identificarea elementelor personale care au fost importante în trecut pentru a-și putea 

construi viitorul și a-și îmbunătăți imaginea de sine. Înaintea derulării activității, elevii sunt 
invitați să se gândească la obiecte personale prin care se pot defini, obiecte ce-i reprezintă. 

Numărul optim de obiecte permis este cinci (pot fi și fotografii tipărite. În timpul derulării 

activității, fiecare participant se va prezenta în maxim cinci minute, folosind obiectele personale 
aduse care au fost expuse în spațiul expozițional organizat pentru a crea un „muzeu”, spre 

exemplu fiecare elev va avea propria măsuță de prezentare. După ce fiecare elev se prezintă, se 

vor deplasa de la o masă la alta pentru a studia mai bine prezentarea celorlalți colegi. Este foarte 

dificil să selectezi obiectele ce te reprezintă. Această etapă îi pune pe elevi în față cu tot trecutul 
lor. Permite celui care se prezintă să-și structureze mai bine viitorul, ajutându-l să-și identifice 

prioritățile.  
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Felicitări. Este o metodă de lucru prin intermediul căreia se pot derula activități centrate 

pe autocunoaștere și îmbunătățirea imaginii de sine. Această activitate nu este condiționată de 

numărul de participanți. Fiecare elevi trebuie să aducă o felicitare și va scrie pe o felicitare trasă 
la sorț, 3 aspecte pe care ar vrea să le schimbe la propria persoană. Profesorul va strânge 

felicitările și le va înapoia elevilor după o lună. În felul acesta se pune în practică o formă plăcută 

și atractivă de a-i ajuta pe elevi să-și îmbunătățească imaginea de sine.  
  Scopul activității este de introspecție și de descoperire a propriilor nevoi printr-un mijloc 

plăcut de reamintire. 

Analiza SWOT. Este o tehnică de cunoaștere a modului în care elevul se percepe pe sine 
(calități și defecte) care presupune și o inventariere a oportunităților, precum și a situațiilor care 

pot provoca nesiguranță, blocaje, afectând astfel performanțele și încrederea în forțele proprii. 

Elevii sunt rugați să completeze tabelul cu cele 4 cadrane: 

 Punctele mele tari sunt… Punctele mele slabe sunt… 

Oportunitățile mele sunt… Amenințările mele sunt… 

În primul cadran sunt trecute nu numai trăsături excepționale (aptitudini, performanțe 

școlare sau în domeniul sportiv, artistic), ci și interese, atitudini, comportamente, convingeri. 

În al doilea cadran se trec 2 sau maxim 3 puncte slabe pe care ar dori să le diminueze. Prin 
această sarcină se evită apariția unei tendinței spre autoculpabilizare și nemulțumire de sine. 

Autoreflecția se va continua cu încercarea de a găsi modalități concrete de depășire a punctelor 

slabe. După terminarea completării tuturor cadranelor, elevii vor fi solicitați să se gândească la 
ce anume i-ar putea ajuta pentru a diminua fiecare punct slab identificat, astfel vor conștientiza 

că este mult mai bine să se implice în propria dezvoltare, decât să se plângă din cauza punctelor 

slabe. Profesorul va sublinia că nu există nicio persoană perfectă, că fiecare om are și puncte 

forte, și puncte slabe. Important este ca fiecare să se cunoască foarte bine, să se accepte așa cum 
este. În cel de-al treilea cadran elevii vor menționa situațiile și persoanele care le oferă 

posibilitatea să se dezvolte. Pentru completarea ultimului cadran, elevul trebuie să reflecte 

asupra situațiilor amenințătoare, trăirilor care îl irită, a evenimentelor sau persoanelor care îi 
creează inhibiții sau care îi afectează în mod negativ imaginea de sine. Elevii sunt rugați să facă 

diferența dintre temerile reale și cele imaginare și să se gândească la modalități concrete de a 

face față situațiilor care le provoacă dificultăți sau temeri. 
  După completarea tuturor cadranelor, elevii sunt invitați să prezinte ceea ce au scris. Important 

este ca profesorul să sublinieze că dificultățile pot fi depășite și că fiecare elev este valoros, cu 

multe puncte forte și resurse pentru diminuarea celor slabe și depășirea momentelor mai dificile 

din viața lor. 
  Diploma mea. Elevii sunt rugați să completeze afirmațiile și să realizeze o diplomă. 

Diploma mea 

Cea mai importantă realizare din viața mea... 
Cel mai important eveniment din viața mea... 

Cel mai important țel atins din viața mea... 

Cea mai importantă decizie pe care am luat-o... 

Cele mai importante persoane din viața mea... 

Astfel, elevii au astfel ocazia să se concentreze asupra suportului social perceput, a  

performanțelor obținute, mai ales, asupra a ceea ce valorizează cel mai mult elevul din ceea ce 

a reușit să îndeplinească, asupra componentei motivaționale și a celei mai importante decizii 

luate. Prin această activitate, profesorul poate obține informații legate de imaginea de sine, 
despre încrederea în propriile forțe și despre sentimentul de autoeficacitate. Un elev care are 
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încredere în forțele proprii, va completa ușor enunțurile referitoare la succesele, realizările și 

țelurile importante atinse. Unui elev cu stima de sine scăzută îi va fi foarte greu să asocieze ceva 

pozitiv, valoros cu propria persoană. 
Bibliografie: 

• Baban, Adriana. (2003), Consiliere educatională, Cluj-Napoca: Psinet; 

• Gheorghe, Daniela și Mastan, B. (2005), Ghid de bune practice, Tehnici creative, București: 

Editura Vanemonde. 

 

 

LUDICUL ȘI IMAGINAȚIA- ÎNVĂȚAREA CA JOACĂ 

profesor învățământ primar Perju Mihaela-Loredana 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Avem predispoziţii native pentru a imagina nevăzutul şi nepalpabilul. Facultăţile 
imaginative sunt acelea care schimbă radical moduri de gândire, paradigme ştiinţifice sau clişee 

metodologice. În concluzie, lăsarea lor la voia întâmplării nu este o decizie educaţională 

înţeleaptă. Una dintre stereotipiile şcolii tradiţionale este suspiciunea cu care priveşte jocul în 
interiorul clasei. Abordările moderne ne indică totuşi eficienţa exploatării ludicului şi a 

imaginaţiei. 

Prezentăm în continuare două perspective asupra acestei chestiuni. Una se referă la 
exploatarea jocului de rol, ca învăţare a comunicării şi învăţare socială, dar nu numai! A doua 

oferă un set de jocuri aplicabile în contextul învăţării la clasele mici. 

Jocul de rol presupune intrarea imaginativă într-o altă realitate. După cum indică 

denumirea,această procedură instituie un „joc” (dimensiunea ludică fiind de speculat pentru 
stimularea motivaţiei) spre asumarea unui rol (a propriei identităţi într-o situaţie simulată sau 

într-o ipostază inedită ori a unei alte identităţi). Combinaţia de „joc” şi „rol” instituie, prin 

complementaritatea beneficiilor, o abordare dinamică în plan didactic. 
Specialiştii în educaţie – care s-au aplecat asupra jocului de rol şi a avantajelor acestuia 

pentru învăţare – propun următoarea clasificare: 

1. Jocul de rol ca practică mentală – înainte de a începe să faci ceva este de dorit să faci 
o repetiţie mentală (proiecţia respectivă este un indicator al şanselor de succes). 

2. Jocul de rol ca intrare în „pielea altcuiva” – imaginarea identităţii şi comportamentelor 

unei alte persoane (prin intrarea în pielea altcuiva poți răspunde la întrebări de tipul: De ce ești 

cum eşti? Cum ai putea să te schimbi în bine? Cine este celălalt? Cum poţi relaţiona mai bine cu 
altcineva?). 

3. Metamorfoza mentală – imaginarea unui alt statut decât cel uman (se spune că 

Michael Faraday şi-a imaginat că era un atom sub presiune şi, în consecinţă, a dezvoltat teoria 
electromagnetică!). 

În aria curriculară Limbă şi comunicare, jocul de rol (de la pantomimă la dramatizare şi 

improvizaţie) mobilizează achiziţiile de limbă şi le contextualizează într-un climat ludic. După 

Jeremy Harmer (How to Teach English, 2007), jocul de rol în didactica limbilor străine se bucură 
de cel puţin următoarele avantaje: 

• Elevii sunt antrenaţi în activităţi „memorabile”. Activităţile sunt amuzante şi pline de 

nerv. 
• Elevii mai puţin comunicativi au o şansă în plus la exprimare liberă. 
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• Clasa se deschide spre contexte non-şcolare ceea ce oferă noi oportunităţi de practicare 

contextualizată a achiziţiilor de comunicare. 

Aceste avantaje se pot extinde şi la celelalte discipline ale ariei şi nu numai. În acest 
context, ne vom referi la jocul de rol ca preluare de noi identităţi, combinând celelalte două 

dimensiuni în diverse etape ale activităţii de asumare a rolului. 

Prin urmare, propunem o procedură care pune elevii în situaţia de a intra rapid în 
„pielea” unui personaj. Ulterior, cu ajutorul partenerului (care i-a furnizat cerinţa) sau al altor 

colegi (care au trecut prin aceeaşi „metamorfoză”) are loc o etapă de reflecţie şi feedback asupra 

răspunsului la sarcina respectivă. Concret, avem de-a face cu o activitate care creează implicarea 
în comunicare, în timp real, prin intermediul asumării unui rol şi obligă la reflexivitate la ieşirea 

din rol. 

Din perspectiva dezvoltării competenţelor de comunicare, sunt exersate, în funcţie de 

clasă şi/sau nivel de limbă, o serie de acte de vorbire (de exemplu, a cere sau a da informaţii, a 
iniţia un schimb verbal, a descrie, a exprima un punct de vedere, a argumenta). 

Din perspectiva învăţării sociale, procedura antrenează intrarea rapidă într-un anume rol 

şi schimbarea la fel de rapidă a acestuia, ceea ce simulează realitatea vieţii, unde pe parcursul 
unei zile o persoană traversează prin performare (mai mult sau mai puţin adecvată) o suită de 

roluri – în familie, la şcoală sau în context profesional, pe stradă, în postura consumatorului de 

produse şi servicii etc. 
Redăm în cele ce urmează etapele de derulare a activităţii: 

1. Profesorul selectează o serie de roluri motivante, adecvate temei în discuţie, 

aparţinând ambelor genuri. 

2. Profesorul construieşte situaţiile de comunicare (în funcţie de clasă şi de nivel de 
comunicare sunt oferite instrucţiuni mai mult sau mai puţin detaliate/ structurate; de exemplu, 

la limbi moderne, dacă ne raportăm la un grup de începători, atunci instrucţiunile vor cuprinde 

descrierea situaţiei de comunicare dorite; dacă grupul este unul de nivel mediu poate fi folosită 
procedura pentru a pune elevii să formuleze întrebări şi răspunsuri pornind de la un context dat; 

dacă grupul este avansat se va solicita un punct de vedere personal, o argumentare pornind de la 

o cerinţă puţin structurată). 

3. Profesorul stabileşte poziţionarea elevilor (elevii pot fi aşezaţi în băncile tradiţionale, 
situaţie în care cei de pe rândul din faţă se întorc spre banca din spate, sau pot fi grupate mesele 

şi scaunele astfel încât să permită câte două rânduri de parteneri care se privesc). 

A A A A A A 

B B B B B B 

Fig. 1. Schemă de poziționare a elevilor 

 

4. Sunt oferite elevilor A cartonaşe cu instrucţiuni (ca în exemplele de la punctul 2). Fiecare elev 
are altă instrucţiune. 

5. Elevii A lansează instrucţiunile/întrebările către partener. 

6. Elevii B dau replica. 

7. Elevii B se mută cu un loc spre stânga (pe rândul B). 
8. Se reiau punctele 5 şi 6. Elevii A folosesc aceleaşi instrucţiuni pe care le-au folosit în primul 

schimb verbal cu primul partener. 

9. Elevii B primesc un nou set de instrucţiuni. Fiecare elev are altă instrucţiune. 
10. Elevii A se mută cu un loc spre stânga (pe rândul A). 

11. Elevii B lansează instrucţiunile/întrebările către partenerul A. 
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12. Elevii A dau replica. 

13. Elevii A se mută cu un loc spre stânga (pe rândul A) 

14. Se reiau punctele 11 şi 12. 
15. Se constituie grupuri de reflecţie în funcţie de diverse criterii (de exemplu: grupul/grupurile 

celor care au pus întrebări, grupul/grupurile celor care au interpretat rolul…, grupul/grupurile 

celor care au fost A) şi se cere elevilor să analizeze felul în care au răspuns sarcinilor pe parcursul 
etapelor de joc de rol. 
Bibliografie: 

1. Păcurari, O. (coord) – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001; 

2. Popenici, S., Pedagogie alternativă, Editura Polirom, Iaşi, 2001; 
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PARTENERIAT TRANSNAȚIONALÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIV 

„CARTEA – DAR NEPREȚUIT” 

profesor învățământ primar Carmen-Mihaela Barcan 
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

 

Pentru al doilea an consecutiv, am avut posibilitatea și satisfacția de a implica elevii mei 
din clasa a IV-a într-un nou proiect transnațional, „Cartea – dar neprețuit”,în parteneriat cu 

elevii clasei a IV-a A, coordonați de dna învățătoare Ceban Ana, de la Instituția Publică Liceul 

Teoretic ,,Traian”, mun. Chișinău, Republica Moldova. Proiectul a făcut parte din Programul 
transfrontalier „Educație online, fără hotare”, de parteneriate școlare, avizat de Ministerul 

Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău, organizat de 

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău, prin intermediul 

comunității digitale „Platforme educaționale online”.  
Spre deosebire de primul proiect, „Pași spre prietenie”, desfășurat în anul școlar 2020 - 

2021, în care ne-am ȋmpărtăşit unii altora din experienţele şi năzuinţele noastre, am găsit puncte 

comune privind preocupările, jocurile copilăriei, tradiţiile şi obiceiurile locurilor natale, am 
experimentat lucruri noi ȋmpreună (printre care și o întâlnire virtuală cu dna scriitoare Claudia 

Partole, din Republica Moldova), am format o echipă, ne-am mobilizat pentru realizarea în 

comun a unei cărți digitale, în proiectul din acest an școlar, scopul urmărit a fost dezvoltarea 
capacitǎţilor de comunicare în cadrul grupului şi de relaţionare cu ceilalţi în vederea stimulării 

interesului pentru lectură, prin schimbul de bune practici. 

Proiectul a reprezentat o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi „biblioteca”, de a 

le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o 
relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal. Activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului au promovat permanent conduita pozitivă a copilului spre literatură și au oferit  

posibilitatea celor două instituții de învățământ implicate să colaboreze la nivel 
transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând, în acest 

fel, rezultate tangibile. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele: 

a) privind elevii: 
1. lǎrgirea sferei de cunoştinţe referitoare la preocupările  din viaţa  şcolarilor de aceeaşi 

vȃrstă; 
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2. dezvoltarea competenţelor de interrelaţionare prin comunicare bazatǎ pe limbaj variat, 

inclusiv a celor bazate pe instrumentele online;   

3. evidențierea aspectelor formale și de conținut ale textelor literare, cu ajutorul unor 
variate tehnici de lectură. 

b) privind cadrele  didactice: 

1. încurajarea iniţiativei educaționale comune cu scopul promovării, cooperării, 
ȋnvăţării reciproce şi a schimbului de experienţă la nivel european; 

2. implementarea de practici inovatoare în educație prin intermediul platformelor web 

de comunicare la distanță; 
c) privind pǎrinţii elevilor: 

1. conştientizarea pǎrinţilor cu privire la rolul de parteneri reali ai şcolii în scopul 

educǎrii şi formǎrii personalitǎţii  copiilor. 

Etapele de implementare au fost următoarele: 
☺ etapa de stabilire a parteneriatelor educaționale transfrontaliere și semnarea 

acordurilor de colaborare; 

☺ etapa saluturilor virtuale și stabilirea echipelor – prima întâlnire virtuală, în care copiii  
s-au prezentat, au vorbit despre personaje și cărți îndrăgite, au argumentat motivele pentru 

care le apreciază; 

☺ etapa de cercetare a subiectelor propuse în cadrul disciplinelor selectate – fiecare 
colectiv de elevi a realizat diverse activități de promovare a lecturii în rândul elevilor, printre 

care: „Magia Crăciunului”, „Mihai Eminescu – poet nepereche” și „Ziua Națională a 

Lecturii”; am utilizat tehnica „Tricouri de cititori”, prin intermediul căreia fiecare copil a 

reprezentat, în viziune proprie, coperta cărții sale preferate, pe un șablon de forma unui 
tricou; 

☺ etapa de implicare teoretică și practică și valorificarea resurselor Bibliotecii digitale 

Educație online www.educatieonline.md – activități de învățare inspirate de resursele 
bibliotecii digitale: 

- povestirea de texte cu ajutorul benzilor desenate; 

- întocmirea diagramei Venn – pentru evidențierea asemănărilor și deosebirilor dintre 

personajele unui text studiat; 
- povestirea de texte pe baza cuvintelor-cheie – au fost evidențiate cuvintele-cheie ale 

unor texte literare, au fost reprezentate prin imagini, apoi așezate în ordinea desfășurării 

evenimentelor textului, spre a fi mai facilă povestirea de către elevi; 
- completarea de „hărți” ale unor texte literare, în vederea evidențierii locului și timpului 

desfășurării acțiunii, a personajelor, a ideilor principale, a cuvintelor noi, a învățăturii 

textului ș.a; 
☺ etapa colaborărilor virtuale dintre elevi – a II-a întâlnire virtuală, intitulată „Ion Creangă 

– mărțișorul literaturii române”; elevii ambelor clase au prezentat informații relevante din 

viața și opera marelui scriitor, sub forma unor proiecte realizate în echipe și au interpretat 

scurte scenete inspirate din fragmente ale romanului „Amintiri din copilărie”; 
☺ „De vorbă cu dna scriitoare Anna Leah” - a III-a întâlnire virtuală, găzduită de Biblioteca 

Națională pentru Copii „Ion Creangă”, din mun. Chișinău, cu sprijinul doamnei directoare 

Eugenia Bejan și al doamnei bibliotecare Rodica Gangura – au fost prezentate cele două 
volume ale doamnei scriitoare, „Buzunarul pofticios” și „Primăvara pistruiată”, s-a realizat 

un dialog constructiv, interactiv, într-o atmosferă caldă și prietenoasă; 
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☺ etapa creării produselor educaționale comune și a lucrului în echipă – în colaborare cu 

elevii din Republica Moldova, am realizat activitatea „Lumea minunată a copilăriei”, pentru 

care au compus poezii, mici texte în proză, au realizat desene sugestive în care au evidențiat 
cuvinte-cheie pentru ceea ce au considerat că reprezintă copilăria pentru fiecare dintre ei; 

produsul digital a fost realizat în comun, cu ajutorul aplicației digitale PADLET și poate fi 

regăsit la adresa https://padlet.com/anaceban408.  
☺ etapa prezentării rezultatelor – impresii de final sub forma unor desene, afișe, ilustrații, 

în care și-au exprimat bucuria colaborării și dorința reîntâlnirii în cadrul altor proiecte 

educaționale;  
☺ etapa de reflecție și raportare – fiecarecadru didactic implicat în proiect a elaborat un scurt 

raport al activităților organizate în cadrul proiectului; rapoartele au fost compilate în format 

digital, apoi expediate prin intermediul unui formular electronic Google Forms; personal, 

am realizat tot o carte digitală, cu ajutorul aplicației digitale Story Jumper:  
https://www.storyjumper.com/book/read/136359072 

Am concluzionat că, și în acest an școlar, colaborarea între partenerii educaționali 

implicați a presupus cunoaștere, bucurie, satisfacție, muncă în echipă, schimb de experiență, 
valorificare de resurse digitale. Proiectul și-a îndeplinit misiunea: ne-am ȋmpărtăşit unii altora 

din experienţele şi năzuinţele noastre, am experimentat lucruri noi ȋmpreună, prin valorificarea 

unor tehnici variate de lectură, am format o echipă, ne-am mobilizat pentru ca ceea ce am vrut 
să facem cunoscut să fie constructiv, atractiv și interesant.  

Am realizat, din nou, că și cartea ne poate fi o bună prietenă, de aceea e nevoie să o 

prețuim. 

 

 

BENEFICIILE LUCRULUI ÎN ECHIPĂ 

Professor Petec Dragoș-Marian 
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 

 

Învățarea echipei poate face ca învățarea să devină o cooperativă. Membrii echipei 

stabilesc împreună obiectivele și conținutul care urmează a fi predat, selectează materiale 
comune, cum ar fi texte și filme, și concep teste de evaluare pentru toți elevii ţinând cont de 

dezvoltarea cognitivă a elevilor, în special a celor cu cerinţe educaţionale speciale speciale din 

clasă. Renunțarea la modelul de învățământ unic, single-course, single-teacher, care a fost 
acceptat pentru a fi încurajat, încurajează alte inovații și experimente. De exemplu, elevii pot fi 

împărțiți după sex, vârstă, cultură sau alte interese, apoi recombinate pentru a stimula reflecția. 

Programele de remediere și secțiunile de onoare oferă alte oportunități atractive de a pune la 
dispoziție programe de învățământ adecvate și eficiente pentru elevii cu nevoi sau interese 

speciale. Aceștia pot aborda diferite abilități de studiu și tehnici de învățare. Învățarea în echipă 

poate, de asemenea, să compenseze pericolul impunerii de idei, valori și mentalități asupra 

minorităților sau a grupurilor etnice mai puțin puternice. Profesorii din diferite medii pot să se 
îmbogățească cultural unul pe altul. Predarea în echipă răspândește responsabilitatea, 

încurajează creativitatea, aprofundează prietenia și construiește comunitatea în rândul 

profesorilor. Profesorii se completează reciproc. Aceștia împărtășesc perspective, propun noi 
abordări și pun la încercare ipoteze. Ei învață noi perspective și intuiții, tehnici și valori. Elevii 

intră în discuții între ei în timp ce dezbat, nu sunt de acord cu premisele sau concluziile, ridică 

noi întrebări și subliniază consecințele. 

https://www.storyjumper.com/book/read/136359072
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Prezența unui alt profesor reduce problemele de personalitate ale profesorilor. În caz de 

urgență, un membru al echipei poate participa la această problemă în timp ce clasa continuă. 

Împărtășirea în procesul decizional stimulează încrederea în sine. Pe măsură ce profesorii văd 
că se îmbunătățește calitatea predării și învățării, stima de sine creşte. 

  Desigur, predarea în echipă nu este singurul răspuns la toate problemele care afectează 

profesorii și elevii. Aceasta necesită planificare, management calificat, dorința de a schimba 
riscul și chiar eșecul, umilința, spiritul deschis, imaginația și creativitatea. Dar rezultatele merită. 

Lucrul în echipă îmbunătățește calitatea predării, deoarece diverși specialiști abordează același 

subiect din diferite unghiuri: teorie și practică, trecut și prezent, diferite genuri sau origini etnice. 
Nivelul forței de învățătură este combinat, iar slăbiciunile sunt remediate. Profesorii „săraci” pot 

fi observați, criticaţi și îmbunătățiți de ceilalți membri ai echipei într-un context neretenționat și 

de susținere. Evaluarea făcută de o echipă de profesori va fi mai vizibilă și mai echilibrată decât 

introspecția și autoevaluarea unui profesor individual. 
Învățarea în echipă nu este însă întotdeauna de succes. Unii profesori sunt un tip rigid 

de personalitate sau pot fi legați de o singură metodă. Unora le displace pur și simplu prezenţa 

celorlalţi profesori din echipă. Unii nu doresc să riște umilința și descurajarea în eventualele 
eșecuri. Unii se tem că vor aștepta să facă mai multă muncă pentru același salariu. 

Învățarea în echipă face mai multe solicitări în ceea ce privește timpul și energia. 

Membrii trebuie să organizeze timpi convenabili pentru planificare și evaluare. 
Discuțiile pot fi drenate și deciziile de grup durează mai mult. Regândirea materiei pentru a se 

potrivi cu metoda de predare a echipei este adesea incomodă. Problemele legate de predarea în 

echipă sunt numeroase și complexe. Nici un model unic de predare în echipă nu va avea drept 

rezultat succesul pentru o anumită situație de predare. Orice program de predare a echipei trebuie 
să fie personalizat pentru a se potrivi curriculumului, profesorilor și elevilor. Chiar și în situațiile 

în care membrii echipei au predat anterior, grupurile noi și distincte de elevi vor progresa prin 

intermediul programului de la un an la altul. Diferiți cursanți vor influența axa curriculumului, 
direcția discuțiilor și interacțiunea instructorilor, ceea ce creează o nouă experiență de învățare 

pentru toți cei implicați. 

De-a lungul literaturii de specialitate despre predarea în echipă, inclusiv a reflecțiilor de 

la profesorii care s-au alăturat în timpul carierei, anumite elemente cheie par să fie necesare 
pentru un program reușit de predare a echipei: compatibilitatea membrilor echipei; angajamentul 

comun față de predarea în echipă și comunicarea în curs de desfășurare; adaptarea conținutului 

sau curriculumului la viața reală; o dorință puternică de a aprinde setea elevilor pentru 
cunoaștere. De asemenea, scopurile și filozofiile programului, precum și rolurile cadrelor 

didactice și ale administrației trebuie să fie bine definite. Deși, de la început, predarea în echipă 

va necesita în mod inerent mai mult timp și va necesita mai multe compromisuri decât alte 
abordări educaționale, avantajele atât pentru educatori cât și pentru elevi par să facă învățarea în 

echipă extrem de utilă. Timpul suplimentar pe care îl implică dezvoltarea personalului și 

întâlnirile zilnice sau săptămânale oferă un mediu de învățare mai bogat pentru elevi și profesori. 

Învățarea echipei poate face ca învățarea să devină o cooperativă. Audierea a două sau mai multe 
perspective în sala de clasă încurajează probabil stimularea intelectuală, întărirea noilor concepte 

și deschiderea spre o varietate de perspective și interpretări, mai ales că recunoaștem nevoia de 

a respecta diversitatea, perspectivele și mediile elevilor. Acest „parteneriat în predare” reprezintă 
un mijloc de asistenţă acordată profesorilor de alţi profesori când se introduc metode de lucru 

noi. 

 Partener poate fi:  
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 un coleg de aceeaşi specialitate, cu o experienţă educativă mai bogată (care poate juca rol de 

îndrumător); 

 un coleg cu o altă specializare, de obicei una înrudită. 
Eficienţa unui parteneriat depinde de: 

 evaluarea eficienţei profesorului; 

 predarea în echipă a unor teme ce se pretează la abordări  interdisciplinare. Se propun ca 
principale strategii de acţiune didactică şi respectiv de formare continuă a cadrelor didactice: 

 Învăţarea prin interacţiune; 

 Negocierea obiectivelor propuse în activitate;  
 Folosirea demonstraţiei, aplicării şi a feedbackului; 

 Valorizarea evaluării permanente prin procedee variate;  

 Asigurarea unui sprijin constant în predare-învăţare 

Un exemplu de predare în echipă sau lucru în echipă  este între profesorul care predă la 
clasă și profesorul itinerant, care asigură programul de sprijin pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale specială dintr-o clasă. Oferim un exemplu de predare a orei de matematică la un 

centru școlar de educație incluzivă. Activitatea s-a desfăşurat în echipe ţinând cont de potenţialul 
cognitiv al fiecărui elev. Această experiență aplicată la clasă a fost o provocare pentru noi, ca 

profesori. Am lucrat împreună, ca o echipă, ne-am susţinut reciproc și am lua-o oricând de la 

capăt. Și copiii au fost încântaţi de idee, deși, la început, au văzut această activitate ca o 
competiție. Sperăm ca această experiență să fie repetată și de alte colege în beneficiul elevilor 

noștri, pentru a ieși din „barierele” clasei. Activitatea a început prin a prezenta echipa de predare 

din ora respectivă. Elevii au fost încântați pentru că vor avea o oră de matematică alftel. 

Avantajul celor doi profesori este că, dacă apar neclarități de la primul profesor în timpul 
predării, elevii care nu au înțeles vor întreba profesorul cu care lucrează la exerciții, în acest fel 

lecția fiind recapitulată integral de către toți elevii. 
Bibliografie: 

1. Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti 

1997; 

2. Cerghit Ioan, Neacşu Ioan, Negreţ-Dobridor Ion, Pânişoară Ion Ovidiu, Prelegeri pedagogice, Editura 

Polirom, Iaşi, 2001; 
3. Dinamica grupului şi a echipei, A. Neculău, Editura Polirom, 2077 

https://www.scribd.com/document/96187323/Dinamica-de-Grup-Si-Munca-in-Echipa. 

 

 

CREATIVITATEA LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ – BLOCAJE FRECVENTE 

profesor învățământ primar Iscu Anca–Gabriela 

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

 
A considera creativitatea ca fiind atributul doar al anumitor persoane este, din punct 

de vedere al ştiinţei psihicului, o greşeală imensă. Marile invenţii sau operele de artă reprezintă 

doar limita superioară a aptitudinilor transformate în talent creativ. De fapt, orice fiinţă umană 
este creativă, într-un fel sau altul, chiar începând din mica copilărie. Din acest punct de 

vedere, dacă am analiza comportamentul unui prunc, am constata că, în realitate, el nu 

descoperă lumea ci o recreează. 

Printre cele mai eficiente metode de potenţare a capitalului individual aptitudinal în general şi 
creativ în special s-a demonstrat a fi descoperirea blocajelor, a factorilor frenatori. Dintre 

aceştia, cei mai importanţi sunt: 
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Conformismul, ca presiune venită dinspre exterior pentru supunerea la normele acceptate 

şi pe de altă parte ca tendinţă acţionând dinspre interior, este ca o definiţie a creativităţii prin 

ceea ce nu trebuie să fie. Căile pentru exercitarea presiunilor pentru convenţional în clasă sunt 
multiple, începând cu cele care ţin de relaţia învăţător-elevi, continuând cu metodele, formele, 

programele şi manualele. Întreaga procesualitate a învăţării prin descoperire realizată de elev 

este asistată de învăţător, care intervine din proprie iniţiativă şi ghidează eforturile creative ale 
copilului. Aşadar, învăţarea prin descoperire, dirijată, este cea mai adecvată educării însuşirilor 

ce ţin de creativitate.Neexagerarea prin autoritarism sau laissez-faire, în favoarea creării unei 

atmosfere permisive în cadrul procesului instructiv-educativ oferă posibilitatea ca elevul să adauge 
ceva al său, ceva nou şi propriu fiinţei sale şi să asimileze informaţiile şi instrumentele intelectuale 

în aşa manieră încât să poată genera el noi informaţii. 

 Accentul exagerat pe competiţie sau pe cooperare poate inhiba libera exprimare a elevului, 

fie prin necesitatea ca el să-şi modeleze ideile îndrăzneţe pentru a se încadra în gândirea curentă a 
grupului, suportând în acest sens şi presiunile colegilor mai puţin imaginativi, fie, dimpotrivă, prin 

efectele competiţiei. Când unul lucrează împotriva altuia, în întrecerile individuale, fie că elevii mai 

slabi se blochează datorită convingerii că nu se vor încadra în timp sau nu vor fi la înălţimea 
concurenţilor, fie că însuşi elevul dotat poate pierde din vedere la un moment dat scopul esenţial, în 

detrimentul calităţii. La aceste blocaje devenite subiective se mai adaugă uneori tendinţa cadrului 

didactic de a pune accent pe armonia grupului mai mult decât pe progresul celui care învaţă 
individual. 

 Tot ca o manifestare a convenţionalismului este şi rigiditatea metodologică. În experienţa 

şcolară elevul deprinde anumiţi algoritmi valabili pentru rezolvarea unui anumit gen de probleme, 

învaţă să folosească anumite metode. Din nevoia de a-i face cât mai repede pe elevi să stăpânească 
materia, încorsetaţi fiind de timpul deloc elastic faţă de o programă mereu mai cuprinzătoare, 

învăţătorii se mulţumesc să le consolideze cât de cât aceste deprinderi. 

În învăţământul actual persistă o încredere disproporţionat de mare în factorul raţional, 
simultan cu desconsiderarea funcţiilor speculative şi imaginative. Criteriile logice şi gândirea critică 

constituie piatra de temelie a intelectului elevilor, spre fundamentarea căreia conlucrează multe 

aspecte ale sistemului de învăţământ.  

 Nevoia de certitudine, resimţită involuntar de multe persoane, vine în contradicţie cu 
capacitatea pe care au dovedit-o personalităţile creative de a tolera stările confuze şi neclare. 

Majoritatea cadrelor didactice inculcă elevilor această necesitate a lucrului sigur, indubitabil, prin 

obiceiul de a insista până ce obţin nu numai răspunsul anticipat de ei, dar chiar şi în forma dorită. 
Este un semn de inflexibilitate din partea cadrului didactic care se transmite foarte uşor elevilor. De 

condamnat este atitudinea rigidă a învăţătorilor care nu admit cel puţin altă formă, provocând la copii 

nesiguranţă permanentă, neîncredere în sine, şi, mai ales, convingerea că vor trebui să caute 
întotdeauna o singură variantă ca răspuns la problemele ce li se pun. 

 Critica prematură este contraindicată în activităţile de stimulare a ideilor originale. Ea 

îmbracă forma observaţiilor critice, restrictive şi distructive din partea altora sau forma autocenzurării 

şi a reprimării ideilor chiar înainte de a prinde contur. O concluzie firească constă în slăbirea 
controlului şi vigilenţei factorului raţional, pentru renunţarea la evaluare şi în acceptarea unui număr 

cât mai mare de idei ce par stranii la început. 

 Blocajele frecvente la elevii din învăţământul primar îşi au principala sursă de 
alimentaţie în atitudinea cadrului didactic, dar şi în sistemul curent de control şi de asemenea 

în caracterul autoritar al învăţământului, deoarece acesta orientează elevii să înveţe ceea ce alţii 
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au descoperit deja, ceea ce cred alţii, iar educaţia autoritară pune accent pe respectarea 

directivelor, cerând să facă ce se spune şi să rezolve problema cu răspunsuri fixe şi premeditate. 

Blocaje frecvente la elevi: 
➢ A te lăsa în voia obişnuinţelor - cea mai evidentă barieră pentru gândirea creativă şi pentru 

inovaţie este calea bătătorită a gândirii şi a răspunsurilor; 

➢ Barierele perceptive 
Există în fiecare dintre noi anumite predispoziţii de a percepe lucrurile într-o anumită manieră, 

fixistă, opusă flexibilităţii specifice gândirii inovative. 

➢ Barierele culturale - sunt determinate de presiunile pentru conformism, bazându-se pe norme 
sociale şi instituţionale. 

➢ Barierele emoţionale Câteva exemple de constructe emoţionale ce blochează procesul 

creativ: furia, mânia, frica, anxietatea, ura/dragostea, timiditatea sau stima de sine scăzută. Unele sunt 

temporare iar altele pot degenera în bariere emoţionale grave care pot lua forma fricii de eşec, de a 
fi diferit, de critică sau ridiculizare, de respingere sau subevaluare. 

➢ Barierele legate de insuficiența resurselor 

Realitatea a demonstrat că talentul, respectiv creativitatea nu pot atinge nivele de excelenţă 
dacă nu dispun de resurse informaţionale, educaţionale, de timp şi materiale. Prin contrast, lipsa 

resurselor (în limite rezonabile) poate da persoanelor înalt creative şi talentate, un imbold de 

învingere a obstacolelor. 
Expresii ce induc atitudini necreative: „Este o pierdere de timp!”, „Nu am mai făcut asta 

niciodată!”, „Nu ne încadrăm în buget pentru asta!”, „Nu putem face asta!”, „Prea 

academic!”, „Aceasta este ultima încercare!”, „N-o să meargă!”, „Pui prea multe întrebări!”, 

„Putem lucra şi fără asta!”, „Hai să discutăm despre asta altă dată!”, „Glumeşti, nu?”, „Nu cred că 
înţelegi problema!”, „Hai să mai aşteptăm întâi puţin!”, „înseamnă că trebuie să muncim mai mult!”, 

„Nici un adolescent nu îmi spune mie ce trebuie să fac!”, „Eşti în toate minţile?” 

 
 

 BUNE PRACTICI PRIVIND METODA PREDĂRII ÎN ECHIPĂ 

profesor Petec Carmen-Nicoleta 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Onești 
 

Metodele de învăţământ reprezintă modalităţile sistematice de lucru de care se pot servi 

profesorii în activitatea de instruire şi elevii în cea de învăţare, capabile să conducă la rezolvarea 
obiectivelor pedagogice propuse.Pentru profesor, metodele de învăţământ servesc la organizarea 

şi conducerea unei acţiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele pedagogice, 

arătându-i de asemenea ce să facă și cum să acţioneze. 
  Alegerea uneia sau alteia din metode de către profesor, depinde de mai mulţi factori 

subiectivi sau obiectivi, cum ar fi: 

*personalitatea profesorului; *imaginaţia şi puterea lui de adaptare; *competenţa profesională; 

*capacitatea de reflexie pedagogică şi de analiză 
  Pentru elev, metodele de învăţământ au rolul de a-l sprijini să parcurgă calea spre 

cunoaştere, spre dobândirea de noi comportamente care îi sporesc valoarea personalităţii. În sens 

restrâns, metoda este o tehnică de care profesorul şi elevii se folosesc pentru efectuarea acţiunii 
de predare-învăţare, ea asigură realizarea practică a unei activităţi proiectate mintal, conform 

unei strategii didactice. 
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  Acumulările cognitive din diversele domenii de cunoaștere, precum si multiplicarea 

surselor învățământului impun strategii moderne de dimensionare si de structurare a 

conținuturilor. Se impune o modalitate noua de selecție a informațiilor, descongestionarea, dar 
si alte criterii de organizare, ierarhizare, de creare si aplicare cât mai potrivite realității si 

obiectivelor educaționale privind realizarea unei viziuni integrative, holistice la elevi.Marshall 

McLuhan spunea că elevul viitorului va fi un explorator. De aceea, el trebuie sa fie conștientizat 
de importanta învățării prin cercetare, prin descoperire, de importanta realizării conexiunilor 

între diferitele discipline. În contextul societății actuale, orice cucerire științifică trebuie 

transpusa în termeni didactici. 
  Predarea în echipă este o metodă didactică modernă care permite promovarea într-o 

manieră concretă, a interdisciplinarităţii în învăţământ, asigurarea unor sinteze coerente pe o 

anumită problematică, demersul având şi o mare forţă formativă asupra elevilor. Practic, este 

vorba de desfăşurarea lecţiilor în condiţiile în care nu unul, ci mai multe persoane sunt implicate 
în actul didactic. 

Predarea în echipă este o alternativă, o variantă a activităţii didactice clasice, care se 

poate aplica doar la anumite capitole, lecţii sau secvenţe de lecţii, şi nu în orice condiţii. 
Activitatea în echipă conduce la anumite avantaje: 

Ø Dezvoltă nu numai un singur tip de relaţii deja existent, la un alt nivel, între profesor şi elev 

sau între nişte elevi şi un profesor, ci şi noi tipuri de relaţii interumane mai consistente şi 
organizate într-o manieră coerentă; 

Ø Dezvoltă deprinderea de a învăţa cum să înveţe, de unde interesul echipelor faţă de procesul 

de învăţare în care cunoştinţele achiziţionate de către elevi trebuie să devină cu adevărat 

proprietatea fiecăruia dintre aceştia; 
Ø Dezvoltă deprinderea de a învăţa să schimbi ideile proprii cu cele ale partenerilor şi stimulează 

deschiderea, ca facultate de adaptare la mutaţiile care caracterizează cunoaşterea şi lumea 

actuală; 
Ø Stabilizează şi dezvoltă voinţa şi aptitudinea de a-şi gestiona cât mai  responsabil propriul 

timp, cel necesar schimbării şi progresului comunităţii şcolare 

Ø Urmăreşte acceptarea formării asigurate de parteneri şi conştientizarea formării proprii. 

Predarea în echipă de cadre didactice presupune:  
Existenţa variaţiilor în cunoştinţe, competenţa şi capacităţile profesorilor; 

Exercitarea asupra elevilor a unei influenţe pedagogice mai diverse; 

Procesul de învăţare este abordat mai flexibil; 
Calităţile umane, în special cele de comunicare, sunt predominante în echipă; 

Schimbarea ritmului, a stilului de predare are darul de a capta atenţia, de a menţine interesul 

elevilor pe tot parcursul orei; 
Realizarea interdisciplinarităţii; 

Intervenţia complementarităţii. 

Team teaching–ul, pedagogia de grup sau predarea în echipă a câştigat numeroşi adepţi în 

rândurile specialiştilor şi ale educatorilor practicieni, în ultimul deceniu. 
Team Teaching este un mod de lucru colaborativ care se bazează pe încredere, comunicare, 

consecvență, organizare, flexibilitate, respect, sprijin reciproc și care presupune: 

*planificarea în echipă a activităților de învățare din cadrul Întâlnirilor de dimineață și din cadrul 
orelor de predare sau de consolidare; 

*organizarea predării individual sau împreună, acordând atenție sistematizării și continuității în 

învățare; 
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*discuții despre parcursul educativ al fiecărui copil din clasă și stabilirea de măsuri în funcție de 

nevoi -verificarea în echipă a caietelor, a fișelor de lucru și a temelor copiilor (opționale); decizii 

comune privind activitățile suplimentare propuse copiilor; 
*decizii și muncă în echipă în cadrul proiectelor tematice lunare, dar și în cadrul ieșirilor în afara 

școlii; 

*însumarea observațiilor zilnice într-un feedback ce se comunică părinților săptămânal/lunar, pe 
platforma Adservio sau la întâlnirile față în față.  

Avantajele acestui sistem de lucru sunt următoarele: 

*elevii beneficiază de experiențe personale variate – profesorii au domenii de expertiză diferite: 
unii pot fi pasionați de comunicare, alții de științe sau de arte etc. 

*elevii beneficiază de stiluri de predare diferite, ceea ce înseamnă o strategie de reducere a 

rămânerilor în urmă la citit, socotit etc. 

*se acordă mai multă atenție fiecărui elev în parte; 
*copiii au în față un exemplu real de muncă în echipă; 

*comunicarea cu părinții se face în timp real și devine mai eficientă; întâlnirile pot fi mai dese, 

în funcție de nevoi; 
*fiecare profesor are un timp special destinat pregătirii activităților de învățare – dimineață sau 

după-amiază metodică, timp în care se întâlnește cu colegii din sector – ceea ce înseamnă 

creșterea calității activităților de predare – învățare – evaluare. 
Predarea în echipă implică un grup de instructori care lucrează în mod intenționat, în 

mod regulat și cooperativ, pentru a ajuta un grup de elevi de orice vârstă să învețe. 

  Profesorii stabilesc împreună obiective pentru materia pe care trebuie să o predea, 

proiectează o programă, pregătesc planuri individuale de lecție, curriculum adaptat, plan de 
intervenţie personalizat (după caz), predau elevilor și evaluează rezultatele. Aceștia împărtășesc 

opinii, se „ceartă” unul cu celălalt și chiar îi provoacă pe elevi să decidă ce abordare este mai 

bună. 
  Echipele pot fi echipe pentru o disciplină, pentru o lecție interdisciplinară în cadrul unei 

școli care se întâlnesc cu un set comun de elevi pe o perioadă extinsă de timp. Profesorii noi pot 

face echipe cu profesori veterani. Inovațiile sunt încurajate și sunt permise modificări ale 

dimensiunii, locației și timpului claselor. Diferitele personalități, voci, valori și abordări sporesc 
interesul, păstrează atenția și împiedică plictiseala. 

Lucrând ca o echipă, profesorii modelează respectul față de diferențe, interdependența 

și abilitățile de rezolvare a conflictelor. Avantajul celor doi profesori este că, dacă apar neclarități 
de la primul profesor în timpul predării, elevii care nu au înțeles vor întreba profesorul cu care 

lucrează la exerciții, în acest fel lecția fiind recapitulată integral de către toți elevii. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

profesor învățământ preșcolar Timaru Mihaela 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni 
 

DISCIPLINA: Activitate matematicǎ 

CAPITOLUL: Forme geometrice 
COMPETENŢA SPECIFICĂ: Recunoaşterea, clasificarea şi descrierea formelor şi figurilor 

geometrice  

COMPORTAMENTE: 
C1: - identificarea figurilor geometrice din fişǎ (cerc, pǎtrat, triunghi); 

C2: - descrierea figurilor geometrice din fişǎ (cerc, pǎtrat, triunghi); 

C3: - clasificarea figurilor geometrice dupǎ un criteriu dat (formă, mărime, culoare). 

SARCINI DIDACTICE: 
S1: - denumeşte figurile geometrice din fişǎ; 

S2: - spune ce ştii despre forma indicată de educatoare; 

S3: - formeazǎ mulţimea  triunghiurilor, indiferent de mǎrime şi culoare; 
BAREM: 

4 sarcini - comportament atins (A), 

3 sarcini - comportament în dezvoltare (D), 
2 sarcini - necesitǎ sprijin (NS). 
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METODE DE ACTIVIZARE ÎN PREDAREA - ÎNVĂȚAREA CONCEPTULUI DE 

NUMĂR NATURAL 

profesor învățământ primar Almășan Violeta 
Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești, județul Bacău 

 

  Ȋn didactica modernǎ a matematicii, un loc prioritar ȋl ocupǎ parametrii metodologici ai 
acţiunii educaţionale. O situaţie de ȋnvǎţare acceptǎ una sau mai multe variante metodice, iar 

opţiunea pentru o variantǎ sau alta este condiţionatǎ de foarte mulţi factori. 

  Pornind de la ideea că orice exerciţiu sau problemă poate deveni joc dacă sunt precizate 
sarcinile de lucru şi scopul urmărit, este necesar să se creeze în lecţii o atmosferă deconectantă 

şi să li se trezească elevilor interesul, spiritul de concurenţă şi de echipă. Se pot folosi mai multe 

metode de activizare în înţelegerea şi însuşirea numerelor naturale de la 0 la 10, de la 0 la 100. 

Primele 10 numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă întreaga gândire 
matematică a şcolarului. La conceptul de număr elevul ajunge progresiv şi după o anumită 

perioadă pregătitoare. Înregistrarea în scris a numărului, introducerea simbolului său, reprezintă 

o etapă superioară a procesului de abstractizare. 
  Utilizarea metodelor de activizare în predarea şirului numerelor naturale de la 0 la 100, 

are mai multe obiective: cunoașterea cardinalul mulţimilor echivalente, evidențierea aspectului 

ordinal al numărului, înţelegerea semnificaţiei reale a relaţiei de ordine pe mulţimea numerelor 
naturale şi a denumirilor corespunzătoare (mai mare, mai mic), cunoaşterea cifrelor 

corespunzătoare numărului și citirea cifrelor de tipar şi scrierea cifrelor de mână.  

  Metodele de activizare îl ajută pe elev să înveţe cu plăcere, să prezinte interes faţă de 

activitatea pe care o desfăşoară, îi ajută pe cei timizi să devină mai volubili, mai curajoşi, să 
capete mai multă încredere în capacităţile lor. Activizarea demersului didactic ţine de capacitatea 

învățătorului de a identifica cele mai potrivite resurse și este direct proporţionalǎ cu motivaţia 

sa profesionalǎ, indiferent de tipul lecţiei sau de secvenţele ce o ȋnsumează. Didactica modernă 
sugerează transferarea activității pe seama școlarilor care descoperă, creează și își dezvoltă 

cunoștinţele. 

  La nivelul claselor primare, datorită faptului că elevii sunt ȋncǎ la o vȃrstă școlară mică, 

este necesar să se insereze în demersul didactic aspectul ludic. Pentru ca activităţile să fie mai 
plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor, se pot utiliza diferite texte pentru orele de 

matematicǎ: cȃntece despre numere, exerciţii sub forma unor ghicitori sau poezioare–numărători 

despre numerele 0–10, numeroase poezii matematice distractive, poveşti sau scrisori 
matematice, fişe de recuperare sau fişe de dezvoltare care au un rol foarte important în stimularea 

interesului copiilor pentru însuşirea corectă a numerelor în limita  0 – 10, baza în învăţarea 

numeraţiei.  
Ȋn ceea ce privește metodele activ - participative, trebuie fǎcută precizarea cǎ, deși 

acestea nu sunt specifice predării matematicii, ele se pot adapta ȋn funcţie de conţinuturile 

ȋnvǎțării. Indiferent de modul în care este prezentatǎ, matematica rǎmȃne aceeași. 

Caracteristicile generale ale metodelor active se rezumǎ la cinci esenţiale , care servesc drept 
referinţǎ și criteriu oricǎrei organizǎri a unei instruiri prin metode active: 

 Activitatea elevilor se face ȋn funcție de principiul conform cǎruia elevul ȋnvaţǎ mai bine dacǎ 

se angajeazǎ într-o activitate cu toatǎ personalitatea lui. Cercetǎrile aratǎ cǎ reţinem 10% din 
ceea ce auzim, 30% din ceea ce citim, 50% din ceea ce auzim și citim și 90% din ceea ce auzim, 

citim și facem. 
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 Motivația elevilor este foarte importantǎ întrucȃt aceștia se simt implicați și interesați nu numai 

din punct de vedere intelectual, ci și motivațional. 

 Participarea la grup contribuie la dezvoltarea capacitǎții de cooperare. 
 Rolul învǎţǎtorului este mai mult de coordonator, de îndrumǎtor, de ajutor ȋn descoperirea noilor 

cunoștinte; 

 Controlul propriu-zis dispare și devine o autoevaluare a performanţelor individuale sau 
colective. 

  B. Pascal afirma cǎ obiectul matematicii este atât de serios încât este util să nu pierdem 

ocazia să-l facem puţin mai distractiv. Așadar, depinde doar de noi sǎ ȋi dǎm forma potrivitǎ. 
Integrarea metodelor de activizare ȋn cadrul lecţiei de matematicǎ se poate face ȋn douǎ 

direcţii, atât în cadrul uneia sau mai multor secvențe ale lecţiei cât și ca formǎ a unei activitǎţi 

de învǎţare. 

  Cea mai folositǎ metodǎ de activizare ȋn ȋnsușirea conceptului de numǎr natural la 
clasele primare este jocul didactic matematic. Prin introducerea acestuia, pe lângǎ verificarea 

ipotezei, se mai urmǎrește: schimbarea atitudinii faţǎ de învǎţare, descoperirea de cǎtre elevi, 

crearea şi dezvoltarea cunoştinţelor, prioritizarea sarcinilor formative în raport cu cele 
informative și instaurarea unor relaţii de cooperare, bazate pe comunicare realǎ, pe stimǎ şi 

încredere reciprocǎ între învǎţǎtor şi elevi. 

Foarte mult se pot utiliza acele jocuri didactice matematice strȃns legate de orele de 
comunicare în limba romȃnǎ, pe parcursul mai multor momente ale lecţiei, ȋn special ȋn lecţiile 

de fixare, consolidare, sistematizare sau evaluare , cȃnd elevilor li se cerea sǎ ajute personaje din 

povești (ori din simple lecţii din manual) sau sǎ schimbe sfȃrșitul poveștii studiate printr-o 

varietate de exerciţii și probleme de numeraţie. Astfel,se poate ajuta ursul  sǎ prindǎ pește ca sǎ 
nu mai rămȃnǎ fǎrǎ coadǎ, se pot pune piedici lupului sǎ ajungǎ la cei trei iezi, Albǎ ca Zǎpada 

poate fi convinsă sǎ nu plece din poveste etc. 

  Ȋn toate lecţiile de predare a unui  numǎrului natural ȋn concentrul 0- 10, e important să 
se utilizeze brainstorming-ul, creȃnd astfel o importantǎ punte de legǎturǎ ȋntre matematicǎ și 

realitate, deoarece răspunsurile primite pot fi  multe și diverse.  

  O altă metodǎ de activizare, mult iubitǎ de elevi, care poate fi folositǎ cu succes ȋn cadrul 

mai multor secvenţe ale lecţiei, este metoda ciorchinelui, ușor de aplicat ca un exerciţiu- joc, o 
metodǎ rapidǎ și eficientǎ în stimularea capacitǎţilor cognitive ale elevilor.  

  Metoda Cubulpune procesul de ȋnvǎţare ȋntr-o luminǎ nouǎ, activizantǎ prin implicarea 

celor șase activitǎţi de explorare a unui subiect sau de ȋmbogǎţire a unuia care este deja cunoscut, 
ȋn cazul de față, numeraţia ȋn limitele 0- 100, dar mai ales datoritǎ dorinţei elevilor de a-l mȃnui. 

Din dorința de a dezvolta o gȃndire independentǎ, un stil individual de muncǎ, dar și cu 

scopul de a trezi totodată interesul și curiozitatea pentru descoperirea de noi cunoștinţe, se pot 
folosi și alte metode de predare – ȋnvǎţare și chiar evaluare: metoda RAI (rǎspunde- aruncǎ – 

interogheazǎ), ȋnvǎţarea prin descoperire, metoda G.L.C. (gȃndiţi, lucraţi ȋn perechi, 

comunicaţi), metoda problematizării care urmǎrește aspecte diverse, de la formare de numere 

respectȃnd condiții date,  compunere și descompunere de numere naturale și terminȃnd cu 
probleme de logicǎ și perspicacitate ( atȃt de ȋntȃlnite ȋn concursurile școlare), Știu/Vreau sǎ 

știu/Am ȋnvǎţat (am aflat ), metoda cadranelor, Diagrama Venn etc. Prin aceste metode 

active, elevul își schimbǎ atitudinea faţǎ de ȋnvǎţare. Aceasta îl responsabilizeazǎ și ȋl fac sǎ 
preia iniţiativa, instaurându-se astfel relații de cooperare, bazate pe comunicare realǎ, pe 

încredere reciprocǎ ȋntre învǎţǎtor și elev, se ajunge la transferul activitǎții didactice pe seama 

elevilor care creeazǎ și ȋși dezvoltǎ cunoștintele, și deci, învaţǎ sǎ ȋnveţe. 
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INTRODUCING ACTIVE METHODS 

profesor învățământ primar Antohe Mihaela-Cristina 
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

„Active methods are those that seek to treat the subject's contour with the new material 

in an active experience he experiences.” (Ausubel D.B., Robinson F.G.) 
In the modern school, in the school, the active and active methods of action depend on 

the measure in which they are able to stimulate the students' involvement in the activities, to 

stimulate their motivation, cognitive and creational skills.  
Using active methods, students are likely to be excluded from the subject and formed in 

active subjects who are involved in their own form. 

Active methods are considered to be the same methods as are available: 
- mobilize the student's energies; 

- to focus their attention; 

- to make him follow with interest is curiositte lectia; 

- to gain adherence to what he has learned, to mobilize him; 
- to impart immanence, power of creation, memorial, etc .; 

One way to exploit a lesson in all its forms is to study the subject of the lesson from 

several perspectives.  We must be guided by the Motto: „A student is not a vase on which you 
have to fill it, but it is a bottle that you have to get ...” 

The activation of the pupils at the lesson is achieved by determining, through the 

pedagogical relations and techniques, that the authors of their own training become, hour by 
hour and more and more intensely and consciously. They only need to help build their mental 

world of knowledge, experience and appreciation of scientific and artistic values, using 

methodically their psychic forces in a continuous, balanced and open intellectual activity. 

Acquiring knowledge through your own effort is the result of a student's own effort, which 
ensures sustainability, solidity and practicability. 

A practical example is the integrated work after Christina Butler's reading „A Rainy 

Day.” 
The central theme was „friendship”, and through socialization, mutual knowledge, we 

introduced sensory activities, activities of knowledge of the phenomenon of „rain”, 

mathematical activities and sports. 
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We read the book. The main character is a hedgehog who enjoys raining and can try his 

glossy boots, the cape and the umbrella, but while he enjoys jumping in piles, he finds that many 

friends have been hit hard by the water that infiltrated their homes. 
So the hedgehog started on a mission to rescue the family, the family and the monster, 

and along with their friend the fox, they went to shelter at the house of the badger. They found 

him very unkempt because the rain did not seem to be outside, and he came through the roof of 
his house. The little hedgehog has come up with a saving idea to put the umbrella battered 

through the hole in the roof. Glad that they have escaped such an adventure, they drank a cup of 

warm chocolate telling each one through what they passed. 
Example 1: We gone ot for a walk with our umbrelas.  

Example 2: We made an experiment to find out how the rain drops form. 

Example 3: We made a fruit hedgehog.  

Example 4: We have practiced motor skills, working with paper. 
Example 5: We have operated with numbers up to 10, through additions and substractions.  

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
Bibliography: 

• Ionescu. M, B. M. (2001). Modern Didactics. Ed. Dacia. 

  

 

APLICAREA PEDAGOGIEI ÎNVĂȚĂTORULUI IISUS HRISTOS LA ORELE DE 

RELIGIE 

profesor Andrei Ioana 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 
Începutul misiunii învăţătoreşti, pentru noi, îl face Mântuitorul Iisus Hristos. El, ca 

Învăţător, a ştiut să îmbine cu măiestrie, pentru fiecare caz, cu priceperea, talentul şi dragostea 

caracteristică personalităţii Sale, toate mijloacele de a predica, având în vedere natura 
cunoştinţelor şi individualitatea ascultătorilor Săi. 
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În catehizarea lui Iisus nu vom căuta a metodologie şcolărească, dar vom afla principii 

permanent valabile pentru educaţia şi învăţământul religios-moral. 

Despre învăţământul Lui trebuie spus că este: psihologic, natural, intuitiv, plăcut şi 
interesant, activ, educativ, practic, temeinic şi durabil.. 

Învăţământul lui Iisus este psihologic pentru că El este desăvârşit cunoscător al 

sufletelor ascultătorilor Săi. Această putere îi dă posibilitatea să cunoască individualitatea 
ucenicilor şi a ascultătorilor Lui de tot felul. Tratându-l pe fiecare după cerinţele sale sufleteşti.  

Învăţământul lui Iisus este natural pentru că duce de la uşor la greu, învăţând pe ucenici 

mai întâi lucruri uşoare din viaţa de toate zilele, de la care apoi caută să-i ridice, încet, cu 
îndelungă răbdare, fără a face salturi, spre învăţături mai grele, ca aceea a desăvârşirii. Acest 

principiu duce foarte încet spre ţintă; cele mai multe fructe se arată abia după moartea 

învăţătorului, pentru că „altul este semănătorul şi altul secerătorul” (Ioan 4, 37). Dar El se 

mulţumeşte şi cu aceste rezultate lente şi, plin de dragoste, le grăieşte ucenicilor Săi: „Încă multe 
am a vă spune, dar nu le puteţi purta acum” (Ioan 16, 12).  

Învăţământul lui Iisus este intuitiv. Ca bun psiholog, El ştie că mulţimea simplă este 

mult mai senzorială, adică nu pricepe bine decât ce-i cade sub simţuri. În acest scop se foloseşte 
de felurite mijloace de intuiţie, cum sunt: acţiuni, individualizări, contraste, evenimente istorice 

şi parabole. 

Acţiuni. Exemple: Iisus prezintă ucenicilor copiii ca model; promite răsplată bogată 
acelora care primesc un copil în numele Său, sau: Iisus a zis către Marta: „Eu sunt învierea şi 

viaţa” şi îndată l-a înviat pe fratele ei Lazăr din mormânt (Ioan 11, 25). 

Contrastul. Exemplu: în parabola vameşului şi a fariseului aşază faţă în faţă contrastele: 

făţărnicia îngâmfată şi sinceritatea smerită. Fariseul, lipsit de dragoste, este pus faţă în faţă cu 
Maria Magdalena care „a iubit mult” (Luca 7, 36), iar bogatul milostiv, cu sărmanul Lazăr (Luca 

16, 19).  

Combate grija de cele trupeşti, de hrană, de îmbrăcăminte, îndreptând ochii 
ascultătorilor Săi spre tabloul plastic-intuitiv cu „păsările cerului” şi „crinii câmpului”(Matei 6, 

26, 28). Intuirea prin tablouri o realizează Iisus prin parabolele Sale, care sunt icoane luate din 

viaţă, prezentând adevăruri eterne, zugrăvite cu măiestrie.. 

Învăţământul lui Iisus este plăcut şi interesant, dovadă mulţimea care-L asculta 
fascinată, uitând şi de hrană, şi de dormit, cum ne arată minunea înmulţirii pâinilor (Matei 14, 

15). „Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite de învăţătura Lui, că îi 

învăţa ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7, 28 - 29). 
Cuvintele Lui sunt apă şi balsam de alinare a suferinţelor sufleteşti. El ştie a trezi 

interesul ascultătorilor, ţinând seama de preocupările, durerile şi bucuriile lor. Vorbind 

pescarilor, le şi mijloceşte pescuit bogat; văduvei din Nain îi înviază fiul, orbului îi dă vedere 
etc. În felul acesta învăţământul devine activ şi practic, păstrând, totdeauna, legătura strânsă cu 

viaţa. 

Învăţământul lui Iisus este educativ, pentru că El nu s-a mulţumit doar să împărtăşească 

cunoştinţe, ci a căutat să-l transforme pe omul vechi, cum face aluatul cu făina, să creeze omul 
nou, să creeze caractere puternice. 

Învăţământul lui Iisus este temeinic şi durabil. El reuşeşte să sădească în inimile 

ascultătorilor săi învăţătura cea nouă atât de adânc, încât toate furtunile vieţii, prigoanele 
cumplite, chinurile nesfârşite, nici chiar moartea, nu au putut-o smulge de acolo.Temeinicia şi 

durabilitatea învăţământului lui Iisus nu rezidă numai în mijloace didactice omeneşti; munca 
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omenească a fost întregită de colaborarea harului divin. De aceea, sămânţa învăţăturilor 

dumnezeieşti a încolţit, a crescut cu putere şi a dat roade însutite şi nepieritoare (Matei 5, 18). 

Mântuitorul Iisus Hristos rămâne astfel Învăţătorul lumii, Cel care prin predica Sa 
străbate spaţiul şi veacurile. El singur este Pedagogul cel adevărat, bun, drept, după chipul şi 

asemănarea Tatălui, Fiul Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu. El a instruit, a învăţat şi a educat pe 

Sfinţii Apostoli şi, prin ei, pe noi toţi. 
Cei chemaţi să îndeplinească această misiune sunt, în primul rând, oameni cu o 

integritate morală extraordinară, cu o credinţă adâncă în Mântuitorul Hristos, căci ei seamănă, 

udă, îngrijesc, dar numai Iisus Hristos – Pedagogul lumii – are puterea de a-i face pe oameni să 
crească în desăvârşire până la asemănarea cu Dumnezeu.r 

Prin învăţătura Sa, Hristos rămâne Persoana de referinţă pentru toate timpurile. 

Caracterul veşnic al învăţăturii sale se explică prin faptul că e învăţătură cerească, nu produsul 

gândirii omeneşti sau al studiului din şcoli.  
În Evanghelie nu sunt învăţături abstracte, ci răspunsuri la problemele vitale ale 

omenirii. Pentru aceasta Hristos este Învîțătorul; este Singurul care merită acest nume. Au 

recunoscut-o şi slujitorii templului: „Niciodată n-a vorbit cineva ca Omul acesta!” Aceasta dă 
curaj educatorului creştin şi în acelaşi timp garanţia biruinţei. 

Învăţătorul nostru iubeşte copiii şi-i cheamă la Sine. Ei ştiu deja multe despre 

Dumnezeu, dar este o cunoaştere mai mult sentimentală. Este cunoaşterea de care vorbeşte 
Sfântul Grigorie de Nissa, când zice: „Omul poartă în el într-o anumită măsură cunoaşterea lui 

Dumnezeu”. 

Profesorul de religie trebuie să dezvolte în sufletele copiilor dorinţa de cunoaştere, căci 

cunoaşterea lui Dumnezeu aduce viaţa veşnică: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să te cunoască pe 
Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). 

Cunoaşterea lui Dumnezeu presupune însă şi latura practică, aceea de împlinire a voii 

sale, căci Îl cunoşti pe Dumnezeu în adevăr în măsura în care îi împlineşti voia. 
Respectarea principiilor didactice ale pedagogiei Mântuitorului Hristos, vizează 

desfăşurarea ideală a învăţământului, a educaţiei religioase. Dar realizarea ideală, pe temeiul lor, 

a activităţii învăţătoreşti stă în cea mai strânsă legătură cu personalitatea profesorului de religie, 

fără de care ele rămân doar postulate teoretice, frumoase şi atractive, dar suspendate în abstract. 
Bibliografie: 
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colecţia P.S.B., vol. IV, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti, 1982; 
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METODE DE ACTIVIZARE A ELEVILOR 

profesor învățământ primar Ionașcu Cristina 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

  Metodele care activizează predarea-învăţarea suntcele prin care elevii lucrează 
productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un 
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impact extraordinar asupra elevilor datorităcaracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu 

,,priză” la copii. 

METODA FRISCO 

• Definiţie: este o metodă de rezolvare a unei probleme de către participanţi pe baza 

interpretării unui rol specific. 

• Obiectiv: identificarea unor probleme complexe şi rezolvarea lor prin strategii eficiente 
şi accesibile nivelului de înţelegere al copiilor. 

• Descrierea metodei: se axează pe rolurile interpretate de copii în funcţie de preferinţele 

fiecăruia şi de capacităţile pe care le impune rolul. 
• Etape: 

1. identificarea/extragerea problemei; 

2. repartizarea rolurilor: C-conservator (personaj sobru care ţine la ideile sale); E-

exuberant (personaj pus pe şotii); P-pesimist (personaj fără zâmbet, nemulţumit); O-
optimist (personaj zâmbitor care găseşte soluţii mereu). 

3. dezbaterea problemei; 

4. sistematizarea ideilor şi concluziile asupra soluţiei.  
APLICAȚIE 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Clasa: a-II-a  
Subiectul: ,,Puişorul şi vulpea”, după Ion Pas 

Obiectiv: identificarea unor soluţii de salvare a puiului neascultător 

Etape: 

1. Prezentarea problemei. 
 Găsiţi un final fericit pentru povestirea ,,Puişorul şi vulpea”, după Ion Pas.  

2. Repartizarea rolurilor. 

 Se formează grupuri de câte cinci copii şi se distribuie fiecărui grup câte un rol: al 
conservatorului (numit NESCHIMBATUL), exuberantului (VISĂTORUL), pesimistului 

(NEMULŢUMITUL) şi optimistului (REALISTUL). 

3. Dezbaterea colectivă a problemei 

 Se precizează că fiecare grup, în interpretarea rolului trebuie să respecte următoarele cerinţe:  
a. să-şi exprime părerea;  

b. să asculte părerea celorlalţi; 

c. să păstreze disciplina în expunerea propriilor păreri; 
d. să aleagă soluţiile reale, concrete pentru problema de rezolvare.      

 

Idei posibile emise în timpul interpretărilor 
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C: Puiul trebuia să asculte demama lui. De când lumea, vulpea evicleană şi nemiloasă cu puii. 

Aşa că povestea seva termina cum spune scriitorul. 

E: Când au ajuns în ogradă, vulpea era foarte fericită să vadă atâtea orătănii, dar bucuria ei n-a 
durat mult, că a apărut Lăbuş, care a sărit la ea şi a pus-o pe fugă. 

P: Puişorul nu va scăpa. Lăbuş nu va apărea şi nimeni altcineva nu-l va putea salva. Aşa că, nu 

poate fi un final fericit. 
O: Numai în poveste, puişorul poate fi salvat de căţel. În realitate, el poate fi salvat de  un copil 

care îl va găsi pe drum şi este dus înapoi la mama şi fraţii lui. 

Sistematizarea ideilor şi concluzii asupra soluţiilor 
Copiii se reunesc pentru sistematizarea ideilor şi ajung la concluzia că cea mai bună soluţie este 

cea a optimistului pentru că este reală şi se poate împlini cu adevărat. 

Metoda se aplică în finalul poveştii sau în jocuri şi activităţi alese pentru dramatizarea textului, 

dar mai ales în activităţi integrate pentru realizarea obiectivelor propuse sau pentru depistarea 
inteligenţelor lingvistice şi interpersonale. 

ACVARIUL 

• Definiţie: este o tehnică ce evaluează comportamentul elevului în timpul unei activităţi 
de învăţare organizată în grup precum şi evaluarea comportamentului întregului grup. 

• Obiectiv: rezolvarea creativă a unei sarcini de învăţare şi evaluarea comportamentelor 

individuale şi de grup. 
• Descrierea metodei: se aranjează mobilierul în două cercuri concentrice; se organizează 

copiii în două grupuri: grupul peştilor (cercul interior),grupul observatorilor (cercul 

exterior); se realizează activitatea propusă în cercul interior.  

• Etape:Cerinţe pentru copiii peşti (cercul interior): 
- lucrează timp de 10 min. la rezolvarea sarcinii de lucru având la dispoziţie materiale 

informative adecvate; 

- rezolvă creativ o problemă, o sarcină de lucru; 
- ascultă cu interesideile colegilor de grup; 

- îşi schimbă rolul cu observatorii. 

Cerinţe pentru copiii observatori (cercul exterior):  

- observă comportamentul unui singur coleg din cercul interior şi activitatea întregului grup; 
- schimbă sarcina de observator în cea de evaluator a cunoştinţelor; 

- formulează întrebări pentru copiii peşti; 

- îşi schimbă rolul cu copiii peşti; 
- nu critică şi nu categoriseşte deciziile copiilor peşti; 

- explică demersul folosit de copiii peşti pentru rezolvarea sarcinii; 

- descrie comportamentul copiilor peşti; 
- răspunde la întrebările adresate de copilul peşte. 
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ORGANIZAREA LECŢIILOR DE MATEMATICĂ LA CICLUL PRIMAR 

PRIN INTERDISCIPLINARITATE 

profesor învățământ primar Țăranu Nicoleta 
Școala Gimnazială Asău 

 

  Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 
constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături intre discipline.  

  Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, 

transfer cu grade diferite de implicare sau finalizare. Ea apare ca necesitate a depăşirii limitelor 
creatoare de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul 

care pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor 

care sunt analizate separat.  

  Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 
copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi pogresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, 

pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în 
învățare, pentru învățarea permanentă. 

  În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor şcolare a fost conceput cu o accentuată 

independenţă a unor discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de învăţământ să fie de sine 
stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe care elevii le acumulează, reprezintă cel mai adesea un 

ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică a lumii. Aceste aspecte sunt în 

contradicţie cu varietatea mare a legăturilor şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu caracterul 

dinamic al acestora. 
  În aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut 

obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a matematicii şi a ştiinţelor naturii. 

Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în planul 
conţinuturilor şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, 

deschizând calea spre sinteze generalizatoare. Succesul în activitatea tinerilor este posibil, numai 

dacă aceştia pot să coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute din lecţii.  

Interdisciplinaritatea între matematică şi ştiinţele naturii, se realizează în special în planul 
conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, 

experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. Ştiinţele naturii 

au devenit mari consumatoare de instrumente matematice. De cele mai multe ori, matematica 
devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând drumuri, construind modele. Un învăţător 

talentat nu explică, doar, elevilor faptul că fără cunoştiinţe matematice nu poate studia ştiinţele 

naturii, ci reuşeşte să-i conştientizeze în mod real, făcându-i să-şi impună stiluri de lucru 
adecvate. 

  Interdisciplinaritateaîntre matematică şi cunoaşterea mediului se realizează şi în planul 

strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea 

cunoştiinţelor, cât şi ca metode de verificare şi evaluare.      
  Realizarea interdisciplinarităţii presupune aportul creator al învăţătorului. Aceasta se 

poate manifesta astfel: 

  -la nivelul autorilor de planuri, programe şi manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare a 
performanţelor elevilor, care pot avea caracter disciplinar sau interdisciplinar; 

  - la nivelul învăţătorilor în procesul didactic de învăţare şi evaluare, în activităţile 

extradidactice şi alte activităţi specifice. 
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În ceea ce privește activitățile matematice, abordarea interdisciplinară ajută cadrul didactic să 

obțină o serie de avantaje:  

- ajută școlarii să sesizeze relația matematicii cu alte discipline, să vadă că matematica face parte 
din viața de zi cu zi şi să stabilească legături între conținuturi;  

- ajută copiii să identifice metode de abordare comune unor discipline aparent opuse; 

- oferă un arsenal mult mai bogat de abordare a conținuturilor matematice decât activitățile 
monodisciplinare; 

- se pot desfășura în orice moment al zilei atât la activitățile pe domenii experențiale, cât și la 

activitățile alese și de dezvoltare personală;   
- se concentrează pe implicarea directă în activitate pe stimularea atenției, memoriei, gândirii 

critice și divergente, imaginației și limbajului copiilor, pe dezvoltarea colaborării, a spiritului 

critic;   

- încurajează școlarii să caute și să descopere soluții diverse la probleme;  
- prin metodele utilizate, activitățile matematice interdisciplinare îndrumă școlarii spre sesizarea 

multitudinii de forme prin care se pot însuși conceptele matematice și spre observarea punctelor 

comune între matematică și alte discipline; 
- activitățile matematice interdisciplinare oferă învăţătorului o paletă mult mai largă de abordare 

a obiectivelor decât cele monodisciplinare, ceea ce înseamnă că el are la îndemână un arsenal 

mult mai bogat de stimulare, de activizare a școlarilor. 
  Avantajele activităților interdisciplinare sunt astfel multiple, valențele lor formative au 

fost recunoscute de educația școlară actuală, dar, ca orice formă de organizare, și activitățile 

interdisciplinare au câteva limite. Printre acestea enumerăm: 

a) pericolul de generalizare prea mare a conținuturilor și de a nu se concentra atenția suficient 
pe un obiectiv matematic; dar, deși într-o activitate interdisciplinară, care durează la clasa a II-

a, în medie 45 de minute, sunt abordate mai multe discipline alături de matematică, totuși 

activitățile matematice nu se opresc doar la cele patru ore de curs obligatorii stabilite pe 
săptămână, ci se regăsesc de multe ori în timpul activităților din şcoală, ceea ce remediază acest 

pericol. 

b) pericolul de activizare prea puternică a copiilor, ceea ce duce la oboseală și la scăderea 

atenției; remedierea acestui obstacol depinde de capacitatea învăţătorului de a sesiza când apare 
acesta și de a stabili acele strategii prin care să îl remedieze: să alterneze metodele active cu cele 

tradiționale, formele de organizare sau materialele didactice; 

c) necesitatea folosirii unei cantităţi mari de materiale didactice, dar şi acesta poate fi transformat 
într-un avantaj, dezoltându-le copiilor un comportament civic; 

d) nevoia de timp, activităţile de tip interdisciplinar necesită mai mult timp. Dar şi acest 

dezavantaj se poate remedia prin exerciţiu, pe măsură ce se  realizează astfel de activităţi cu 
caracter interdisciplinar, elevii se obişnuiesc. 

  Consider că proiectarea şi implementarea activităţilor de tip interdisciplinar duce într-

adevăr la creşterea eficienţei activităţii didactice şi a gradului de implicare a tuturor elevilor în 

actul propriei învăţări, iar acest lucru se datorează în mare parte atât capacităţilor intelectuale ale 
elevilor, cât şi însuşirii corecte a metodelor diverse de predare a cunoştintelor. 
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învăţământul preuniversitar, Bucureşti. 

 

 
DE LA METODE TRADIȚIONALE LA METODE MODERNE ÎN PREDAREA ȘI 

ÎNVĂȚAREA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR 

profesor învățământ primar Țintaru Anișoara 

Colegiul Național ,,Ferdinand I” Bacău 

 
Metodele de predare–învăţare specifice limbii şi literaturii române sunt multiple. Pentru 

a putea dezbate importanţa unor metode în asimilarea unor deprinderi şi abilităţi, trebuie să 

cunoaştem semnificaţia conceptului: 

,,Privită sub raport funcţional şi structural, metoda poate fi considerată drept un model sau 
un ansamblu organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practică a operaţiilor care stau 

la baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi 

eficace la realizarea scopurilor propuse.” (I. Cerghit) 
,,Înţelegând prin metodă de învăţământ o cale, un drum de străbătut deopotrivă de elevi şi 

profesori, prin care, conform unor principii (principii didactice) dar şi unor legi (legile învăţării) 

se înfăptuiesc obiectivele instruirii, adică se însuşesc de către elevi anumite cunoştinţe de bază 

şi se formează anumite capacităţi intelectuale şi convingeri în vederea integrării progresive în 
societate.” (Ion Berca) 

Dacă în învăţământul tradiţional, principalele metode le constituie conversaţia, expunerea, 

demonstraţia, metodele centrate pe profesor, transmiterea de cunoştinţe, pasivitatea elevilor, 
învăţământul modern solicită aplicarea metodelor active şi interactive, a celor care dezvoltă 

gândirea critică. Fundamentul pentru un nou cadru de predare-învăţare îl constituie  

proiectul ,,Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” - proiect iniţiat în 
România în anul 1996 prin fundaţia pentru o Societate Deschisă şi devenit un program de 

perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, care 

promovează metode activizatoare, cu rol esenţial în dezvoltarea personalităţii beneficiarului prin 

învăţarea acestuia să gândească critic. Aplicarea acestor metode care generează învăţarea activă 
şi prin care elevii sunt iniţiaţi în gândirea critică nu este simplă ci necesită timp, răbdare, 

exerciţiu şi este de preferat să se facă de la vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. 

Acestea trebuie să fie selectate şi utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie de obiectivele 
propuse, de specifcul grupului educaţional şi nu trebuie să constituie un trend sau un moft al 

cadrului didactic. Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-
i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii 

argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/esenţializa informaţiile, se bazează pe 

învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. 

Descriu, pe scurt, câteva din metodele folosite împreună cu elevii mei şi care au devenit 
eficiente instrumente de lucru pentru aceştia în cadrul atelierelor de limba şi literatura română. 

Brainstorming-ul, în traducere liberă ,,furtună în creier”, este o metodă de lucru 

interactivă care se bazează pe asaltul de idei pe care îl provoacă o anumită temă, sarcină. Este o 
metodă ce stimulează creativitatea prin anunţarea spontană a mai multor idei în legătură cu tema 
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dată, îl solicită pe elev să găsească soluţii. Exemple de interogări care să declanşeze 

brainstorming-ul: 

,,Ce învăţătură/mesaj vă transmite textul citit?”, ,,Cum ai fi procedat dacă te-ai fi aflat în situaţia 
personajului X?” etc. 

Metoda cadranelor, metodă a gândirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii a două 

drepte perpendiculare, astfel încât să se formeze cele patru ,,cadrane” în care elevii vor nota 
informaţiile solicitate. Se poate lucra individual sau cu clasa împărţită pe grupe şi atunci fiecare 

grupă va primi câte o fişă. Se pot propune diferite cerinţe în cadrul metodei cadranelor pentru a 

realiza obiectivele propuse în lecţia respectivă. Propun spre exemplificare o variantă a 
cadranelor: 

Cadranul I: Precizează personajele textului citit. 

Cadranul II: Stabileşte şi scrie ideile principale ale textului citit. 

Cadranul III: Scrie morala/învăţătura care se desprinde din text. 
Cadranul IV: Reprezintă printr-un desen al doilea fragment din text. 

Cvintetul este o tehnică ce constă în crearea unei poezii de cinci versuri după reguli precise în 

scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate în exprimări concise. Regulile de elaborare 
sunt: 

Primul vers constă dintr-un singur cuvânt semnificativ, care denumeşte subiectul (un substantiv); 

Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul (adjective); 
Al treilea vers este format din trei cuvinte care arată acţiuni (verbe la gerunziu); 

Al patrulea vers este o propoziţie din patru cuvinte care să exprime ce simt ei despre subiect; 

Ultimul vers este format dintr-un cuvânt cu rol de constatare sau concluzie care să exprime 

esenţa subiectului (substantiv). Cuvântul nu trebuie să fie repetat în celelalte versuri. 
Cubul - tehnică folosită în condiţiile în care se urmăreşte să se afle cât mai multe informaţii în 

legătură cu un subiect. Pe cele şase feţe ale cubului, colorate diferit, se notează câte un verb: 

Albastru - Descrie: Descrie cum arată personajul X. 
Mov - Compară: Compară personajul X cu personajul Y. 

Roşu - Asociază: Asociază numele personajului X cu un nume cunoscut de tine. 

Verde - Analizează: Spune ce crezi despre faptele personajului X. 

Galben - Argumentează: Argumentează pro sau contra de ce s-a întâmplat… 
Portocaliu - Aplică: Povesteşte despre personajul principal. 

Are avantajul că se poate desfăşura individual, în perechi sau în grup. 

Scheletul de recenzie este o metodă care se aplică pentru fixarea cunoştinţelor asigurând astfel 
feedbackul textului citit. Metoda este valoroasă, deoarece îmbină cititul, scrisul, comunicarea 

orală şi gândirea critică, flexibilă. Pe fişele elevilor sau pe tablă se scriu o serie de cerinţe: 

Să scrie într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text; 
Să scrie într-o impresie ce conţine textul; 

Să scrie într-un cuvânt ce conţine textul; 

Să precizeze culoarea pe care o asociem cu conţinutul; 

Să noteze cel mai important aspect (idee, gând, imagine); 
Să realizeze un desen care să surprindă esenţialul. 

Diagrama Venn- Se cere elevilor să facă o reprezentare grafică a două obiecte în ceea ce au 

asemănător şi diferit. Ei vor vizualiza partea comună şi vor evidenţia în spaţii diferite elemente 
diferite. De exemplu: Prin ce se aseamănă şi se deosebesc personajele X şi Y? 

Pot fi utilizate, cu rezultate bune, şi alte metode şi tehnici activ-participative, precum: 

Ciorchinele, Lectura în perechi, Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, Metoda pălăriilor 
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gânditoare, Metoda SINELG, Jurnalul dublu, Eseul de cinci minute, Turul galeriei, 

Benzile desenate, Reportajul. 

 Metodele şi tehnicile active şi interactive au avantaje şi dezavantaje. Dezvoltarea gândirii 
critice, caracterul formativ şi informativ, valorificarea experienţei proprii a elevilor, 

determinarea elevilor de a căuta şi dezvolta soluţii la diverse probleme, evidenţierea modului 

propriu de înţelegere, climatul antrenant, relaxat, bazat pe colaborarea, încrederea şi respectul 
dintre învăţător-elev/elevi, elev-elev/elevi sunt câteva dintre avantajele metodelor şi tehnicilor 

active care fac din lecţie o aventură a cunoaşterii în care copilul participă activ, după propriile 

puteri. Dintre dezavantaje putem menţiona pe cele de ordin evaluativ, pe cele de ordin temporal, 
material, de proiectare, se creează agitaţie în rândul elevilor, necesită introducerea de elemente 

de creativitate pentru a evita monotonia, repetiţia. 
Bibliografie: 

1. Ioan Jinga, Elena Istrate, ,,Manual de pedagogie”, Ed. All, Bucureşti, 2001; 

2. Ioan Cerghit, ,,Metode de învăţământ”, E.D.P., Bucureşti,1973; 

3. Constantin Cucoş, Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 

4. Chereja Florica, ,,Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar”,Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti 2004; 

5. Învăţător Cojocaru Georgeta Iuliana, Grup Şcolar ,,Simion Stolnicu”- Şcoala cu clasele I-IV, Ghioşeşti 
– Comarnic, Prahova. 

 

 

METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

ȘI CLASA I 

profesor învățământ primar Aygan Daniela 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 
 

Pentru a-i face pe copii să conştientizeze încă din clasă necesitatea rezolvării de 

probleme, este necesar ca micii şcolari să înţeleagă faptul că, în cotidian, întâlnim frecvent 
situaţii care impun găsirea de răspunsuri la diverse întrebări.  

În această perioadă de început, primele probleme simple se introduc sub formă de  

joc, au un caracteracţional sunt bazate pe un material ilustrativ bogat şi variat. În faza incipientă, 

activitatea rezolutivă este foarte aproape de cea de calcul, având drept unul dintre obiective 

formarea capacităţii de transpunere a acţiunilor concrete în relaţii matematice. Elevii se 
familiarizează cu terminologia aferentă: problemă, condiţie, întrebare, rezolvare, răspuns. 

Activitatea de rezolvare a problemelor simple parcurge itinerariul metodologic: probleme 

acţionale, probleme ilustrate prin simboluri abstractizant-intuitive, probleme schematizate logic 
şi rezolvate fără suport  intuitiv.   

Înainte de a introduce noțiunea de problemă propriu-zisă, elevii sunt învățați să 

modeleze  rezolvarea problemelor cu ajutorul obiectelor sau cu ajutorul reprezentărilor (la 
studierea numerației  numerelor natural și a operațiilor aritmetice). De exemplu, în perioada 

studierii numerelor natural 0 - 10, elevii vor rezolva probleme cu obiecte concrete, fără a scrie 

operațiile aritmetice prin care acestea se rezolvă. După ce elevii învață operația de adunare, 
rezolvarea problemelor se va face fie cu obiecte concrete, fie cu ajutorul  reprezentărilor, fiind 

scris și exercițiul de rezolvare. Odată cu familiarizarea copiilor cu noțiunea de problemă  și cu 

părțile ei componente, elevii vor fi învățați să organizeze enunțul problemelor în schemă.  

Introducându-se primele probleme simple, elevii vor afla că problema este o povestire 
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în care se cunoaște ceva și ceva nu se cunoaște. Partea problemei în care povestește ceea ce se 

cunoaște se numește condiție. Partea problemei în care este vorba despre ceea ce nu se cunoaște 

se numește întrebare. Orice problemă matematică este constituită din două elemente: enunț și 
întrebare. Enunțul problemei constituie o parte a problemei matematice, care conține valorile 

cunoscute. Întrebarea problemei reflectă valoarea necunoscută, adică ceea ce se întreabă. 

Activitatea de lucru asupra problemelor simple presupune parcurgerea a 5 etape  
1. Citirea și înțelegerea problemei;  

2. Organizarea enunțului în schemă;  

3. Rezolvarea problemei cu sprijin în obiecte sau desene; Scrierea rezolvării prin exercițiu; 
4. Scrierea răspunsului problemei;  

5. Activități de postrezolvare.   

Propun în cele ce urmează o secvență de lecție care include etapele de rezolvare a unei 

probleme simple la clasa I. 
 

Nr. 

crt. 

Etape Activitatea  

învățătoru-

lui 

Activitatea 

elevului 

Produsul 

final al 

etapei 

Strategii didactice 

 

metode mijloace forme de 

organiza

re 

1. Citirea 

și 

înțelege

rea 

problem

ei 

Cere elevilor 
să citească 

problema 3, 

pagina 51 din 

manual. Se 
lecturează 

problema de 

5 ori. 
 

Cere elevilor 

să sublinieze 
cu rosu 

întrebarea 

problemei și 

cu albastru 
condiția 

problemei. 

 
 

Despre cine 

se vorbește în 

problemă? 
Ce se spune 

despre Ana și 

Maria? 
 

 

Elevii citesc 
problema, 

întâi un elev , 

model, apoi 

se citește și se 
explică. 

Ana are 6 

nuci. Maria 

are 2 nuci. 

Câte nuci au 

la un loc? 

Au ca sarcină 

să sublinieze 

cu rosu 

întrebarea 
problemei și 

cu albastru 

condiția 
problemei 

Ana are 6 

nuci. Maria 

are 2 nuci. 
Câte nuci au 

la un loc? 

 
Despre Ana 

și Maria? 

Înțelegere
a 

problemei; 

identifica-

rea și 
notarea 

cuvintelor-

cheie 

lectura 
model, 

lectura 

ghidată, 

conversația 
euristică 

manual frontal, 
individu

al 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

246 

 

Ana și Maria 

au nuci. 

2. Organi-

zarea 

enunțu-

lui în 

schemă 

Se scriu pe 

tablă 

cuvintele 

cheie ale 
problem(în 

coloană). 

Ana  
Maria 

 

Știm câte 
nuci are 

Ana? 

Scriem 6 n. 

Știm câte 
nuci are 

Maria? 

 
Ana      … 6 

n. 

 
Maria  …2 n. 

 

Ce spune 

problema că 
trebuie să 

aflăm? 

Facem 
acoladă și 

scriem 

semnul 

întrebării. 
 

Ana      … 6 

n. 
                            

? n. 

Maria  …2 n. 
 

Se cere 

elevilor să  

citească 
problema 

după schemă. 

 

 

Elevii scriu 

cuvintele 
cheie în 

caiete. 

 
Da. Ana are 

6 nuci. 

 
Da. Maria 

are 2 nuci. 

 

Elevii 
completează 

în caiete. 

 
 

 

Trebuie să 
aflăm câte 

nuci au la un 

loc Ana și 

Maria. 
 

 

 
 

Elevii scriu 

schema în 

caiete. 
 

 

Schema 

problemei, 

citirea 

problemei 
după 

schemă 

 

 

conversația 

euristică 

 frontal-

individu

al 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

247 

3. Rezolva

rea de 

proble-

me cu 

sprijin 

în 

obiecte 

sau 

desene 

(scriere

a în 

exerci-

țiu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Citirea 

proble-

mei 

după 

exerci-

țiu 

Fiecare copil 

primește pe 

bancă câte un 
pliculeț cu 

jetoane-

imagini cu 
nuci. 

Puneți pe 

bancă tot 

atâtea jetoane 
câte nuci are 

Ana, apoi tot 

atâtea jetoane 
câte nuci are 

Maria. 

Chem un elev 
să așeze pe 

tabla 

magnetică 

jetoanele  cu 
nuci. 

 

Câte nuci au 
la un loc cele 

două fete? 

Numărați. 

 
Cum scriem 

exercițiul 

problemei? 
 

Cere elevilor 

să citească 
problema 

după 

exercițiu. 

 

Elevii asază 

pe bancă 

numărul de 
jetoane. 

 

 
 

 

Ana

 
 

Maria

 
 

 
Cele două 

fete au 

împreună 8 
nuci. 

 

       6 + 2 = 8 

(n.) 
 

 

Elevii citesc  
problema  

după 

exercițiu.  
Ana are 6 

nuci  și Maria 

are 2 nuci. În 

total au 8 
nuci. 

 

Mânuirea 

obiectelor 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Scrierea 

rezolvării 

prin 
exercițiu. 

conversația 

euristică, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
exercițiul 

Jetoane 

 

 
Tablă 

magneti- 

că 

individu

al 

4. Scrierea 

răspun-

sului 

proble-

mei 

Cere elevilor 

să mai 

citească o 
dată 

întrebarea  

problemei. 

 Cere elevilor 
să formuleze 

răspunsul 

Elevii citesc 

întrebarea  

problemei. 
Cele două 

fete au 

împreună 8 

nuci. 
 

 

Răspunsul 

scurt scris 

pe caiet. 

Citirea 

selectivă 

(citirea 
întrebării 

problemei), 

Conversația 

(formularea 

 frontal-

individu

al 
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problemei  

într-un enunț. 

 
 

Se scrie 

răspunsul 
scurt pe tablă. 

                      

R: 8 nuci 

 

 

Elevii 

notează 
răspunsul 

scurt în 

caiete. 

orală a 

răspunsului) 

5. Activită

ți de 

postre-

zolvare 

Cere elevilor 

să alcătuiască 

probleme 
păstrând 

datele . 

Elevii 

alcătuiesc 

probleme cu 
datele 6 și 2, 

care se 

rezolvă prin 

adunre.  

Alcătuirea 

orală a 

problemei. 

 

  individu

al 

În cadrul activității de lucru asupra unei probleme, se va pune  accent pe formarea 

competenței a învăța să înveți. Se va strădui ca întrebările care structurează conversația  euristică 

– metoda didactică pe care se focalizează această activitate – să nu conțină într-un mod implicit  
răspunsurile așteptate, dar să ghideze elevii în construcția propriului raționament rezolutiv. 

Succesul formării  competențelor de rezolvare a problemelor simple în clasa I este cheia formării 

competențelor de rezolvare a  problemelor compuse în clasele II-IV și reperează comportamentul 
rezolutiv al copilului.  
Bibliografie: 

1. Dubineanschi Tatiana, Metodologia rezolvării problemelor de matematică (suport de curs), Chişinău, 

2019; 

2. Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică și explorarea mediului, manual pentru clasa I, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, 2018. 

 
 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

profesor învățământ primar Fuioagă Oana-Maria 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

În calitate de concept pedagogic, managementul educaţional defineşte activitatea de 

conducere globală, optimă, strategică şi inovatoare a sistemului de învăţământ dezvoltat în 
societatea postmodernă, informaţională în plan tehnologic şi democratic în plan politic. 

Atunci când vorbim despre „activităţi extracurriculare” ne referim la un tip de activități, 

complementare demersului didactic prevăzut de Planurile cadru și Curriculumul Național. 
Aceste activități pot avea caracter științific, artistic, sportiv, vocațional și sunt dedicate unor 

grupuri de elevi care sunt interesați de acestea. 

 Activitățile extracurriculare se desfășoară în instituțiile de învăţământ sau în afara lor. Ele pot 

fi organizate de școli sau de diverse instituții locale, organizații, ONG-uri, în colaborare cu 
instituțiile de învățământ. Activitățile extracurriculare sunt organizate pentru un grup relativ mic 

de persoane care interacționează regulat cu colegi de aceeași vârstă. Elevii, în general și 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

249 

adolescenții în special, într-un grup restrâns, dezvoltă relații strânse și se comportă în mod 

similar, în plus, adolescenții sunt influențați mai mult de prietenii lor, cu care petrec mai mult 

timp. 
Conceptul de management este privit din triplă abordare: 

☺știință– având la bază concepte, teorii, principii ce se referă la conducerea 

organizațiilor; 
☺artă – abilitatea managerului de a pune în practică eficient toate cunoștințele științifice 

de care dispune; 

☺activitate practică – componentă a diviziunii sociale în afara căreia este de neconceput 
dezvoltarea organizației.  

În viziunea autorului N. Stan, managementul educațional reprezintă o „acțiune care 

cuprinde un ansamblu de norme, funcții, metode de conducere orientate în vederea obținerii 

succesului în educație; arta, știința de a pregăti resursele umane, de a forma personalități, în 
concordanță cu unele finalități cerute de societate și acceptate de individ”.  

Un alt concept cu privire la management este managementul activităților 

extracurriculare, care în opinia L. Cebanu constă în „proiectarea, monitorizarea și utilizarea 
unui set de instrumente de gestionare a relațiilor profesori – elevi, pe de o parte, și elevi – elevi 

pe de altă parte”. Foarte important este faptul că educația trebuie organizată în jurul a patru 

tipuri fundamentale de învățare, care, pe parcursul vieții vor constitui pilonii cunoașterii: 
1) a învăța să înveți/ să știi (dobândirea instrumentelor cunoașterii); 

2) a învăța să faci (să faci ceva cu ceea ce știi, să aplici ceea ce ai dobândit prin 

cunoaștere); 

3) a învăța să trăiești alături de ceilalți (să accepți să trăiești într-o lume cu persoane 
diferite, să accepți diversitatea și să cooperezi cu alte persoane); 

4) a învăța să exiști/să fii  (să fii responsabil, să-ți croiești și să-ți dezvolți propria 

personalitate, simțul civic etc.)  
Caracterul activităților extracurriculare cuprinde: 

- caracter prospectiv, ce vizează educarea elevilor în concordanţă cu nevoile sociale, 

„pentru a face faţă cerinţelor viitorului, pentru a putea înfrunta și răspunde unor situaţii 

imprevizibile”; 
- caracter social deoarece dezvoltă potenţialul social al tinerilor și se desfășoară de 

multe ori în colaborare cu instituţiile comunităţii locale; 

- caracter dinamic fiindcă activităţile extracurriculare se modelează în funcţie de 
dinamica socială care influenţează și forma de implementare a lor; 

- caracter facultativ (opţional) deoarece elevii nu sunt constrânși să participe,implicarea 

și participarea rămân la libera lor alegere; 
- caracter pluri și interdisciplinar pentru că în realizarea lor nu se urmărește abordarea 

din perspectiva unei singure discipline; 

- caracter holistic deoarece includ parteneriate școală-familie-comunitate; școală-

biserică; 
- caracter teleologic fiindcă vizează permanent atingerea unor finalităţi propuse; 

- caracter democratic având în vedere că sunt organizate pe baza principiilor 

democraţiei, dar se urmărește și formarea unor comportamente de tip democratic. 
Ținând cont de grupul ţintă vizat și de dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare 

sunt: activităţi cu întreaga clasă de elevi; activităţi realizate pe grupe de elevi; activităţi 

individualizate. 
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În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: activităţi cu caracter 

predominant informativ; activităţi cu caracter predominant formativ. 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
activităţi de educaţie intelectuală; activităţi culturale; activităţi sportive; activităţi artistice; 

activităţi de educaţie morală. 

În funcție de forma de organizare, avem: activități de masă; activități de cerc 
(specializate), unde se includ și echipele sportive, formațiile muzicale.  

Pornind de la criteriul locului desfășurăriiactivităţilor extracurriculare, precum și al 

instituţiei care le gestionează, putem clasifica activitățile extracurriculare în: 
- activităţi extracurriculare desfășurate în cadrul instituţiilor de învăţământ, în afara 

curriculei și, eventual, în afara clasei; 

- activităţi extracurriculare desfășurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub 

coordonarea acestora; 
- activităţi extracurriculare desfășurate în instituţiile de învăţământ, dar organizate de 

alte instituţii cu funcţii educative; 

- activităţi extracurriculare desfășurate în afara instituţiilor de învăţământ și organizate 
de alte instituţii cu funcţii educative. 

Într-o societate în continuă schimbare, educația nu poate rămâne indiferentă, trebuie să 

se adapteze noilor cerințe. Elevul nu mai este un subiect pasiv în procesul de predare-învățare, 
punându-se tot mai mult accentul pe participarea activă a acestuia. În acest fel, elevul își 

formează competențe transferabile, își asumă roluri în echipă, dezvoltând un comportament 

prosocial, își dezvoltă competența de a învăța să învețe, pregătindu-se pentru viață, pentru a face 

față provocărilor societății și, mai cu seamă, pentru a răspunde cerințelor locului de muncă pe 
care îl vizează la un moment dat. 

Noul angajat, al mileniului III, trebuie să vină cu un bagaj de cunoștințe, competențe, 

valori, atitudini, adaptate, în condițiile unei competitivități crescute pe piața muncii. Trebuie să 
fie capabil să gândească critic și strategic pentru a-și rezolva problemele, să poată învăța într-un 

mediu aflat într-o continuă schimbare, să își poată construi cunoașterea pe surse numeroase, din 

mai multe perspective și să fie capabil să colaboreze la nivel local și regional. Pentru aceasta, 

este nevoie de o proiectare, organizare și diseminare a tehnicilor didactice în, între și dincolo de 
orice disciplină.  
Bibliografie: 

1. Cebanu L., Managementul activităților extrașcolare, Chișinău, 2015; 

2. Farcaș N., Management Educațional. Noțiuni de bază, fundamente interdisciplinare, 2012; 
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ORGANIZAREA DEMOCRATICĂ A SISTEMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

         Irina Roman, secretar 
I.S.J. Bacău 

 

 Una dintre cele mai importante probleme este modul în care trebuie organizat în 
continuare sistemul propriu de învăţământ astfel încât să se asigure o egalizare a şanselor 

fiecăruia de a urma o anumită formă de învăţământ, dar să se asigure şi o creştere a calităţii 
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învăţământului, o ridicare a standardelor sale de calitate. Este vorba în principal de învăţământul 

obligatoriu.     

Studiu realizat de Comisia Europeană – „Un deceniu de reforme ale învăţământului 
obligatoriu în Uniunea Europeană: 1984 - 1994”.     

 Atunci au avut loc reformele din structura învăţământului general obligatoriu  şi au fost 

introduse de către Belgia (1983 şi 1989), Spania (1990), Franţa (1989), Luxemburg (1983 - 
1989), Olanda (1985), Portugalia (1987), Finlanda (1983), Irlanda de Nord (1994), Islanda 

(1989). Studiul a realizat o comparaţie între variantele oferite de sistemele educaţionale pe baza 

următorilor parametri: 

- Conceptul de învăţământ obligatoriu şi modul de instituţionalizare; 

- Variante de şcolarizare obligatorie; 

- Curriculumul de bază, comun sau cu diferite trunchiuri; 

- Certificarea primită la absolvirea învăţământului obligatoriu.  

Se evidenţiază faptul că durata învăţământului obligatoriu variază de la 9 ani (în 
Danemarca, Grecia, Islanda, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia), la 10 ani în (Franţa, Spania, 

Irlanda) şi la 11 ani (Belgia, Germania, Olanda – cu variante de şcolarizare diferite). Extinderea 

învăţământului obligatoriu a fost făcută, în general, cu doi ani şi, în rare cazuri, cu trei ani. Ca 
urmare, copiii sunt menţinuţi în şcoală, în majoritatea statelor Uniunii Europene, până la vârsta 

de 15 - 16 ani sau 18 ani.  

Cea mai obişnuită strucutură pentru învăţământul obligatoriu este împărţită în cele două 

stadii: învăţământul primar şi învăţământul secundar inferior.În cele mai multe ţări europene, 
învăţământul secundar obligatoriu urmează o programă cu trunchi comun, oferit de acelaşi 

curriculum de bază.    

De menţionat însă faptul că, în virtutea înţelegerii respectării specificului cultural 
naţional, învăţământul obligatoriu a căpătat forme şi structuri variate. Astfel: 

• Unele ţări au optat pentru şcolile unice (şcoli pentru toţi copiii), unde elevii să 

primească aceeaşi instrucţie, în acelaşi loc şi cu acelaşi corp de cadre (cazul Danemarcei şi, ca 

tendinţă, Italia, Spania, Grecia, Portugalia); 

• Alte ţări au ales filierele, o tendinţă aflată exact la polul opus şcolii unice întrucât, în 

cadrul acestora, copilul era obligat să se orienteze profesional cu mult înaintea sfârşitului 
şcolarităţii obligatorii. Este mai ales cazul Germaniei şi ca tendinţă întâlnim o astfel de opinie în 

Luxemburg, Olanda, Austria şi Elveţia. De pildă, copilul german întră la 6 ani în şcoala primară 

şi apoi, numai după 4 ani de învăţământ intră în ciclul de orientare în cadrul căruia căile viitoarei 
profesii sunt deja trasate, chiar dacă între 10 - 12 ani, trecerile sunt teoretic posibile; 

• Ţările care au ales trunchiul comun, oferit de acelaşi curriculum de bază. Franţa, de 

pildă, menţine în acelaşi timp, un sistem de excludere, prin examen, dar şi un trunchi comun 

înainte de sfârşitul şcolii obligatorii; 

• Ţările care au dezvoltat un sistem mixt sau dublu, permiţând să fie satisfăcută atât 
grija democratică pentru o şcoală care să fie aceeaşi pentru toţi şi, în acelaşi timp, să răspundă 

unei cereri sociale de selecţie. Este cazul Marii Britanii şi Irlandei care menţin alături de şcolile 

polivalente (comprehensive schools) şi instituţii selective în care sunt primiţi copiii din familiile 

bogate. Şcoala polivalentă se diferenţiază de şcoala unică prin faptul că ea nu propune acelaşi 
program pentru toţi, ci oferă multiple posibilităţi din care copilul şi familia să aleagă varianta pe 

care o consideră cea mai benefică. 

Un alt aspect interesant care poate fi supus analizei îl constituie şi modul de certificare 
la finalul învăţământului obligatoriu. Examenele externe la sfârşitul şcolii primare au fost 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

252 

desfiinţate, iar cele de la sfârşitul învăţământului secundar obligatoriu tind să dispară, cu 

excepţia celor din Irlanda, Suedia şi Marea Britanie.      

 Cele mai multe state din Uniunea Europeană susţin ideea unui singur certificat la 
sfârşitul învăţământului obligatoriu. 

 

 
CALITATE ÎN EDUCAŢIE, 

CONDIȚIE DE BAZĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

Profesor Marcela Trifan 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Dreptul la educaţie rămâne un drept fundamental pentru lumea de azi şi o condiţie sine 

qua non a lumii de mâine. Chiar dacă umanitatea parcurge cu o viteză remarcabilă  şi 
îngrijorătoare treptele schimbării şi ale civilizaţiei, accesul la educaţie rămâne o problemă.  În 

datele marilor proiecte ale lumii de azi, pentru ca lumea de mâine să fie posibilă, dreptul la 

educaţie trebuie să devină dreptul la o educaţie de calitate,în caz contrar, un drept fundamental 
al lumii de azi într-o metamorfoză generată de exigenţele viitorului nu ar fi în întregime 

satisfăcut. 

Obiectivul esenţial ar trebui să fie asigurarea calităţii în fiecare şcoală sau mai bine spus 
calitatea serviciilor educaţionale oferite. Persoanele implicate în procesul educaţional, indiferent 

de locul şi funcţia pe care o ocupă în instituţia de învăţământ, sunt răspunzătoare de producerea 

şi generarea unei educaţii de calitate. Astfel calitatea este responsabilitatea fiecăruia, este o 

atitudine mentală, o conştientizare a muncii, fiind un pas particular într-o serie de activităţi la 
finalul procesului educaţional. 

Toţi participanţii la actul educaţional trebuie să se considere implicaţi în procesul de 

asigurare a calităţii şi în acelaşi timp să se asigure de calitatea muncii lor. Dacă se va reuşi acest 
lucru, atunci şcoala va exista şi va prospera iar dacă nu, se va elimina de la sine din cauza slabei 

calităţi a procesului educaţional. 

Calitatea nu este niciodată un accident ,,ea este întotdeauna rezultatul efortului 

inteligent” spunea John Ruskin. Astfel, în învăţământ, pentru a culege roadele unei activităţi de 
calitate, trebuie generat viitorul, utilizând instrumentul prezentului, în baza experienţei 

trecutului. 

În consecinţă, pentru a se crea un sistem al calităţii, trebuie în prealabil introdus un 
sistem de management al calităţii; introducerea sistemului de asigurare a calităţii este un obiectiv 

prioritar pentru integrarea europeană. Criteriile de asigurare a calităţii sunt strâns legate de 

obiectivele fiecărei instituţii, corelate cu nevoile societăţii şi pieţei muncii, sistemul calităţii 
constituind astfel nu un scop în sine ci un mijloc prin care organizaţia este orientată spre 

performanţă. 

Politica de asigurare a calităţii în educaţie este un proces complex şi de aceea pentru a 

avea şanse de reuşită, aceasta ar trebui integrată culturii instituţionale a organizaţiei şi ar trebui 
realizată prin strategii adecvate, specifice conducerii strategice, succesul unei organizaţii în 

creşterea calităţii activităţilor desfăşurate depinzând în mare măsură de abilitatea managerilor în 

implementarea sistemului de management al calităţii. 
Eficacitatea profesorului în procesul instructiv – educativ depinde atât de funcţionarea 

fiecărei componente în parte – charismă, ascendenţă, putere intelectuală, resurse de putere – cât 

şi de proporţia în care profesorul influențează personalitatea elevilor; este rezultatul unui 
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amestec subtil de putere personală şi de autoritate, derivată atât din statutul său de profesor, cât 

şi din sistemul de reguli care operează în şcoală şi în clasă. 

Un aspect foarte important în personalitatea profesorului îl constituie dimensiunea 
ştiinţifică şi culturală, psihologică şi pedagogică a acestuia. 

Calificarea înaltă a profesorului este necesară şi îl va ajuta pe acesta să fie permanent 

preocupat de continua lui perfecţionare individuală pentru a stăpâni la zi noutăţile din domeniul 
de specialitate. El trebuie să manifeste ingeniozitate şi creativitate şi să dispună în acelaşi timp 

de o bogată cultură generală pentru că elevii îl judecă şi sub acest aspect. Nu trebuie uitat, de 

asemenea, că aspectul culturii la formarea personalităţii inclusiv a personalităţii profesorului este 
decisiv. Cultura formează şi dezvoltă aptitudinile intelectuale, sentimentele şi emoţiile, voinţa şi 

caracterul omului. Un profesor cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural contribuie efectiv la 

dezvoltarea culturii generale şi de specialitate a elevilor şi totodată îşi dezvoltă şi îşi afirmă 

prestigiul personal. 
Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect profesional, ci şi sub aspect etic, 

moral. Mai întâi trebuie să fie el însuşi un om cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural şi cu un profil 

moral sănătos, să manifeste o conştiinţă şi o conduită morală civilizată. Pe lângă valorile 
ştiinţifice şi culturale ale societăţii, el are datoria să cunoască valorile morale, principiile şi 

regulile morale proprii statului de drept şi societăţii democratice. Profesorul este chemat să 

formeze şi să dezvolte la elevi deprinderi de conduită morală în concordanţă cu aceste principii 
şi reguli morale. Profesorul trebuie să manifeste o conduită demnă în orice situaţii: în familie, în 

şcoală, în societate, pentru că aceasta va fi imitată de elevii săi. O conduită ştiinţifică, culturală 

şi morală corectă a profesorului va fi învăţată de elevi şi, prin interiorizare, va deveni conduita 

elevilor săi. De aceea, profesorul trebuie să fie un model în tot ceea ce gândeşte şi în tot ceea ce 
realizează. 

Componenta esenţială a aptitudinii pedagogice este capacitatea de instruire, care constă 

în posibilitatea de a organiza materialul de învăţat şi de a-l preda într-o formă accesibilă. 
Priceperea de a organiza conținuturi eficiente este dependentă de inteligenţa cadrului didactic, 

de utilizarea ei în selectarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi din materia de specialitate şi în 

clasificarea şi scrierea lor pentru a fi transmise. 

Măiestria pedagogică se manifestă prin capacitatea de a şti cât şi cum să faci eficientă 
activitatea educaţională. Ea se materializează în abilitatea de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe şi 

cum să-şi  dezvolte personalitatea, în priceperea de a întemeia relaţii socio-afective pozitive cu 

elevii, bazate pe înţelegere şi cooperare eficiente. 
În concluzie, climatul şcolar nu se poate caracteriza ca un tot, ci prin aspectele care 

compun viaţa şcolară, precum: stilul managerial al cadrului didactic, comportamentul elevilor şi 

al profesorilor, prezenţa motivaţiei, calitatea comunicării, natura relaţiilor interpersonale. 
În realitatea vieţii şcolare nu întâlnim tipuri pure de climat, ci mai degrabă o combinaţie 

a diverselor aspecte circumscrise fiecărui tip. Climatul psihosocial al clasei nu poate fi apreciat 

în termeni pozitivi sau negativi, ci mai degrabă putem vorbi de climate eficiente sau ineficiente 

şi de impactul climatului clasei sau şcolii asupra actorilor educaţionali. 
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SINDROMUL COPILULUI ALINTAT 

Profesor învățământ primar Karsli-Hărătău Ella-Roxana 

Școala Gimnzială Nr. 200, Sector 3, București 
 

Cum se manifestă un copil alintat? 

Copiii alintați sunt în general capricioși. Aceștia au o serie de dorințe care nu totdeauna 
pot fi satisfăcute în momentul respectiv. Dacă nu se întâmplă cum vor ei, devin impulsivi și fac 

crize de furie, acte de nestăpânire. De obicei sunt negativiști, se manifestă prin încăpățânare, 

îndărătnicie, nesupunere, obrăznicie, impertineță. Sunt egoiști și individualiști. Se manifestă prin 
orgoliu, înfumurare, tendința de a fi în centrul atenției. Ei sunt puțin simpatizați de colegi și 

adesea ignorați. 

Pot fi însă și copii alintați hipersensibili, emotivi, timizi excesiv. Din supraprotecția 

părinților a rezultat starea de neîncredere în forțele proprii, un comportament lipsit de inițiative. 
Cum să educați copilul răsfățat? 

Stabilirea unor limite și implicarea micuților în treburile casnice sunt măsuri pe care un 

parinte trebuie să le ia în creșterea copilului. Nimeni nu își dorește să crească un copil răsfățat, 
dar atingerea acestui țel este de cele mai multe ori extrem de greu. Atât mamele, cât și tații din 

dragoste pentru proprii copii încearcă să le ofere acestora tot ce este mai bun, dar exagerarea 

acestui comportament poate fi cauza apariției „sindromului copilului răsfățat”. De multe ori, 
părinții favorizează instalarea acestui sindrom, deoarece devin anxioși la gândul că își pot 

dezamăgi copilul dacă refuză să îi facă pe plac. Ei se gândesc că, în momentul în care îi refuză 

pe cei mici, îi vor face pe aceștia să se simtă nefericiți și privați de anumite lucruri. Însă nu se 

poate vorbi despre vina exclusivă a părinților. 
„Fiecare copil trece prin perioada lui «nu», moment în care devine foarte irascibil și își 

doreste să facă lucrurile numai cum vrea el, fără a asculta niciun alt sfat. Este o fază trecătoare 

al cărui apogeu este în jurul vârstei de trei ani”, a explicat psihologul școlar Elena Leonte. 
Potrivit specialistului, a-i învăța pe copii cum să-și gestioneze frustrările, cât și ideea că 

în viață lucrurile nu se petrec numai cum își doresc ei îi ajută să se dezvolte și să accepte mai 

bine dezamăgirile. Stabilirea unor limite rezonabile și constante îl ajută pe copil să se transforme 

într-o persoană responsabilă. 
Șapte sfaturi pentru părinți: 

1. Învățați să-i spuneți „nu” copilului. Este de datoria părintelui să-i explice copilului că 

nu îi este totul permis. 
2. Copiii au nevoie ca părinții să le stabilească limite constante. Ei se simt mult mai 

iubiți și protejați atunci când părinții sunt fermi în deciziile luate. Trebuie evitată sub orice preț 

ipostaza în care copiii simt că ei dețin întreaga putere, părinții fiind prea slabi în menținerea unei 
poziții. 

3. Pregătiți-vă să aveți parte de certuri cu copilul răsfățat. Nu vă impacientați dacă 

micuții încep să plângă și să se revolte când situația nu merge după cum vor ei. Așteptați să se 

liniștească după criza de nervi, încercați să vorbiți cu el și să-l faceți să înțeleagă. Îmbrățișați-i 
pentru a le oferi o stare de liniște. Acest proces durează un timp. Dacă perseverați ei vor înțelege 

că sentimentul de frustrare, furie, nervozitate poate să dispară prin calmare și afecțiune. 

4. Îndepărtați tentațiile. Evitați lucrurile care îi plac și despre care știe că nu are voie să 
le aibă atunci când vă doriți să aibă o activitate fără a-i distrage atenția sau oferiți ca recompensă 

acel lucru. 
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5. Puneți-i la treabă, ajutați-i pe micuți să muncească pentru ce își doresc. Împărțiți 

treburile casnice între toți membrii familiei. În acest fel vor învăța ce înseamnă să fii responsabil. 

Lăudați-i atunci când respectă regulile impuse în casă. 
6. Nu îi recompensați făcându-le toate capriciile. Cadourile scumpe sau costisitoare, 

oferiți-le cu ocazii speciale. Astfel ei vor învăța să prețuiască și să respecte gestul.În schimb, 

realizați într-un colț al casei (cât mai vizibil, pentru a putea fi văzut de toți cei care intră în casă), 
un tablou pe care să lipiți câte o figurină frumoasă ori de câte ori copilul face un lucru bun și o 

față tristă de fiecare dată când face ceva rău. La sfarșitul lunii faceți un calcul al fețelor triste și 

vesele și în funcție de rezultat faceți-i un mic cadou sau, dimpotrivă, privați-l de un lucru dorit. 
7. În momentul în care copilul începe să țipe, solicitând ca lucrurile să fie făcute cum 

vrea el, lăsați-l singur în camera lui timp de cinci minute. După acest timp, copilul va fi mult 

mai calm, întrebați-l dacă s-a liniștit și oferiți-i o îmbrățișare sau după caz dojana (cu ton calm, 

dar autoritar în același timp) 
În spatele agresivității lui se ascunde de fapt nesiguranța afectivă. Pentru a-l învăța să 

nu mai reacționeze violent, este important să faci tot posibilul ca el sa simtă afecțiunea ta. 

Alte sfaturi și recomandări: 

Așteaptă să se încheie accesul de furie al copilului: spune-i că veți vorbi despre problema 

respectivă când se va calma. Păstrează-ți la rândul tău calmul și vorbeste-i blând, dar ferm în 

momentele de criză. Exprimă-ți iubirea pentru copilul tău într-un mod delicat, prin gesturi 
blânde, pe tonuri joase. 

Ai grijă să petreci cât mai mult timp posibil cu el. Acordă-ți zilnic un interval de timp 

pe care să îl petreci împreuna cu el. În weekend, încearcă să organizezi activități împreună cu el. 

Spune-i copilului povești, povestiri scurte cu morală, pe care le închei cu discuții pe 
tema consecințelor comportamentale greșite ale personajelor. Compară atitudinea băiatului sau 

fetiței tale cu cele ale personajelor din povești. Este impresionant efectul asocierii copilului 

alintat cu un personaj alintat. 
Apreciază și recompensează orice schimbare în bine a copilului tău, oricât de mică ar 

părea. 

Nu uita că este nevoie de perseverență și tact. Modificările în bine vor apărea treptat. 

Chiar dacă din când în când se va opune, în cele din urmă copilul va accepta protecția și 
autoritatea ta. 

 

 
CREAȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 

profesor învățământ primar Mocondoi Daniela-Cristina 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 
 

În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi 

învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o 

permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea didactică. Obiectivul general este acela de a promova 
creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale 

prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea 

unei educaţii de calitate în învăţământ. Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o 
educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, 

îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le 

placă şi să fie eficientă. 
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Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea 

ce reprezintă o necesitate evidentă. 
Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 

didactice şi idealurilor educaţionale. Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de 

predare a cadrului didactic, ci pentru a veni tocmai în sprĳinul predării, ajutându-l astfel să-şi 
îndeplinească mai bine funcţia sa didactică fundamentală. Programul de calculator poate deveni 

un suport important pentru o predare eficientă. Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul ,de 

a folosi internetul este benefică elevilor,atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în 
plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale 

mileniului al III-lea.  

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina de asemenea o dezvoltare 

optimă din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. Este foarte 
important ca in formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună accent pe: 

- autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

- comunicare şi relaţionare interpersonală; 
- controlul stresului; 

- dezvoltarea carierei profesionale; 

În abordarea creativitǎţii în procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 
independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare intelectuală. 

Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească perspectiva 

asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să 

descoperim componentele ce au nevoie de sprĳin în dezvoltare. Un obiectiv important ce ar 
trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator internaţional al capacităţii de 

a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică.  

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe 
care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu de 

instruire, al unui an de studiu etc. Centrarea pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în 

triada predare-învăţare-evaluare. Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în 

considerare a tuturor abordărilor de până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense 
sau ca sursă de informaţii, până la cea de „manager  al învăţării”. 

Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de 

evaluator. Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă 
pe elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale 

oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea 

diversităţii şi a independenţei de spirit. Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării 
psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează şi organizează influenţele mediului,dezvoltă 

personalitatea.  

Creativitatea, în termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei 

şi concepte noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. Lumea modernă pune 
accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară extinderea 

abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se 

schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, 
bazată pe cunoaştere.  

Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite 

domenii de activitate.   



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 
257 

Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea acestui lucru. 

Activităţile ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi 

inovaţie şi să stimuleze o strategie pe termen lung. Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe 
o gamă largă de subiecte, precum matematica, ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii. Noul 

mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite pânǎ 

acum. Astfel poate fi descris nivelul de formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi 
stabilite modalităţi prin care se pot regla, de la o etapă la alta, activităţi de învăţare-formare a 

elevilor, în mod diferenţiat. 
Bibliografie: 

1. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative, Aramis, București, 2002; 

2. Ionescu M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 

3. Gherguţ, A., Management general şi strategic în educaţie, Ed. Polirom, Iaşi, 200. 

 

 

ACTIVITĂŢILE MUZICALE EXTRACURRICULARE 

profesor Marinela Potîrniche 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
 

,,În bogatul fond de idei (adesea contradictoriu) al pedagogiei contemporane, în prim-

plan se află, astăzi, ideea educaţia pe parcursul întregii vieţi. Ea ne evocă o construcţie continuă 
a persoanei, din prima, până în ultima zi a vieţii. Ea exprimă dreptul fiecărei persoane de a se 

bucura oricând de învăţământ, specializare profesională şi formare fizică şi culturală, morală şi 

spirituală. Educaţia este înţeleasă, astfel, ca un proces integral (urmărind, aşadar, dezvoltarea 

tuturor dimensiunilor persoanei), al cărui actor principal este însuşi cel ce învaţă, care-şi asumă 
propria dezvoltare, punându-şi în joc resursele lăuntrice.”2 

 Aşadar, asigurarea dezvoltării personale a fiecăruia, ca fiinţă autonomă, prin 

valorificarea deplină a disponibilităţilor sale, alături de comunicarea constructivă între membrii 
societăţii, reprezintă cel mai important rol social al educaţiei de astăzi. Acest aspect, integrat 

educaţiei curriculare, reprezintă preocuparea de bază în cercetarea pedagogică şi în política 

educaţională actuală. 
 Astăzi, se constată că tot ceea ce oferă educaţia formală instruieşte foarte bine, dar din 

păcate, educă într-o măsură mult mai mică. În acelaşi timp, studii de specialitate atrag atenţia 

asupra faptului că societatea, pentru a putea să reziste în forma sa actuală, trebuie să dezvolte 

constant un sentiment de comunitate, ceea ce reflectă faptul că fiecare dintre noi ar trebui să aibă 
fundamentat un sistem de valori morale şi etice, fără de care comunicarea, în sensul bun al 

cuvântului, este anulată. 

 De fapt, facem referire la acea comunicare directă, care dă posibilitatea punerii în 
practică a unui dialog direct în care să se perceapă şi ,,căldura cuvântului”, şi realizarea unor 

demersuri care să reflecte sfera de interes a grupului sau capacitatea de a antrena oamenii în 

acţiuni care vizează noţiunea de bine pentru toţi cei implicaţi. 

 Ceea ce caracterizează membrii unei societăţi, la un moment dat, este rezultatul 
interdependenţei dintre cele trei tipuri de educaţie: formală, informală şi nonformală. Educaţia 

formală este stipulată în programele curriculare aferente – prin urmare, direcţiile de acţiune şi 

conţinut sunt aceleaşi pentru toţi educabilii. Atunci când vorbim despre educaţia informală şi 
cea nonformală, selecţia conţinuturilor şi obiectivele vizate pentru o anumită arie de acoperire 

 
2Ştefan Mircea, Educaţia extracurriculară, Editura PRO HUMANITATE, Bucureşti, 2001, pag.7. 
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sunt determinate de opţiunea celor care sunt beneficiari – respectiv, iniţiatori. De aici, rezultă 

libertatea de alegere a ce, cum, cât şi când se pune în practică: activităţi cu caracter 

extracurricular, direcţionate către conturarea armonioasă a personalităţii tinerilor generaţii.  
 De altfel, activităţile extracurriculare reprezintă o punere în practică a ceea ce elevii 

acumulează în cadrul lecţiilor la clasă, într-un cadru mai puţin formal, prielnic dezvoltării unei 

comunicari reale între toţi participanţii, indiferent de statut. 
SPECIFICUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 Multitudinea tipurilor de activităţi cu caracter extracurricular determină o serie de 

trăsături cu caracter general, dar şi particularităţi specifice ale unui anumit segment al acestora. 
 Trăsăturile specifice activităţilor extracurriculare sunt: 

1. Caracterul preferenţial, opţional, facultativ 

 Participarea elevilor la aceste activităţi reprezintă măsura în care conţinutul acestora 

reuşeşte să le trezească interesul sau ponderea în care acestea vin în întâmpinarea unor dorinţe, 
pasiuni ale tinerilor de a pune în practică un anumit lucru. De asemenea, ele pot fi rezultatul 

propunerilor concrete venite chiar din partea elevilor. Nici într-un caz, nici în celălalt, rolul 

directiv al profesorului nu dispare, chiar dacă relaţionarea ierarhică se derulează sub „auspicii 
mai familiale”, în comparaţie cu cel de la clasă. Mai departe, demersul depinde de 

disponibilitatea profesorului de a orienta în manieră agreabilă conţinutul activităţii şi către sfera 

educativă a elevilor.  
2. Caracterul mai puțin reglementat, apelându-se la spontaneitatea şi iniţiativa 

organizatorică a elevilor 

 Aşadar, aceste activităţi oferă elevilor o arie mult mai largă şi mai liberă în modul de a 

se manifesta. Proiectul unei astfel de activităţi întocmit de către profesor vizează obiectivele 
finale ale demersului, însă paşii concreţi de atingere a acestora se vor constitui din iniţiativele 

elevilor, care răspund unei intenţionalităţi pedagogice şi sunt orientate spre atingerea 

obiectivelor educaţionale. 
3. Asigurarea unei învăţări implicite, practice, transdisciplinare 

 Elevul participant într-o activitate extracurriculară învaţă punând în practică lucruri care 

îi fac plăcere, îl bucură, îl interesează. Noţiunile şi deprinderile însuşite în această manieră vor 

rămâne pentru foarte mult timp în memoria elevilor şi pot constitui adevărate lecţii de viaţă, mai 
ales atunci când conţinutul este îndreptat către concretul existenţei umane. O astfel de activitate 

bine fundamentată va solicita elevilor cunoştinte dintr-o arie mai largă a disciplinelor studiate la 

clasă, ceea ce duce şi la o sistematizare şi aprofundare practică a acestor noţiuni. 
4. Caracterul unor activităţi de grup 

 Frumuseţea şi eficienţa acestor activităţi rezidă tocmai în faptul că adună laolaltă mai 

mulţi elevi, uneori şi de vârste diferite, dar care sunt interesaţi de acelaşi lucru, elevi care vor 
comunica, se vor sprijini reciproc, vor dezvolta un spirit de echipă constructiv.  

5. Desfăşurarea la o temperatură emoţională mai înaltă decât activităţile şcolare 

 Nu putem spune că lecţiile de educaţie muzicală nu sunt caracterizate de emoţie, 

implicare afectivă, efervescenţă. Prin caracterul lor mai puţin formal, prin faptul că de cele mai 
multe ori se desfăşoară în afara şcolii, activităţile extracurriculare determină o emulaţie şi o 

exuberanţă a trăirilor afective care depăşesc graniţele unui demers didactic specific 

învăţământului formal. 
6. Grad mai ridicat de autenticitate, decât cele şcolare 

 Pe parcursul lecţiilor se acumulează informaţii, se pun în practică anumite experimente 

sau se trăiesc anumite experienţe, alteori, doar imaginaţia face „palpabil” un anumit fenomen, 
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expus poate prin cele mai moderne mijloace tehnice. Trăirea vie a unui sentiment, ca urmare a 

implicării efective în acţiune, împărtăşirea directă a bucuriei de a fi un personaj activ în toată 

parcurgerea activităţii agreate, face din acest segment al activităţii didactice, o experienţă inedită 
şi irepetabilă, atât pentru elevi, cât şi pentru „cei mari”. 
Bibliografie: 
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2. Lazăr Viorel, Carăşel Aurel, Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Editura ARVES, s.l., 2007; 
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5. Şchiopu, Ursula, Psihologia Artelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999. 

 

 

DEPRINDERILE MANAGERIALE ALE PROCESULUI EDUCATIV 

profesor pentru învățământ primar Rodica LEONTE  
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

 Când ne referim la deprinderile manageriale ale procesului educativ trebuie să avem în 
vedere următoarele aspecte: 

1. Managementul ritmului se referă la modul în care profesorul/învăţătorul coordonează 

şi direcţionează ritmul activităţilor în timpul orei:  
a. evitarea discontinuităţii, 

b. evitarea încetinirii ritmului; 

2. Promovarea activităţilor în grup se referă la capacitatea profesorului/învăţătorului 

de acapta şi a menţine atenţia grupului pe parcursul activităţilor din timpul orei coordonarea 
structurii grupului. 

a) Profesorul/învăţătorul poate face apel la o gamă variată de reacţii pentru a 

suscita şi a menţine atenţia grupului pe parcursul orei. 
b) Coordonarea graduală a responsabilităţilor: profesorul/învăţătorul creează 

sentimentul că fiecare este responsabil de ceea ce se întâmplă la nivel de grup, prin creşterea 

nivelului de interacţiune şi feedback pentru toţi elevii. Astfel, elevii vor încerca un sentiment de 
împlinire şi de responsabilitate, pentru că se simt importanţi în interiorul grupului; în felul acesta 

creşte receptivitatea. 

c)  Menţinerea atenţiei prin mişcările profesorului/învăţătorului în clasă, gestică, 

modulaţii vocale, contact vizual. Evitarea saturaţiei se referă la abilitatea 
profesorului/învăţătorului de a reduce la minimum plictisul care poate interveni în timpul unei 

activităţi în clasă, Aceasta se poate realiza prin abordarea progresivă a activităţilor, prin crearea 

varietăţii şi prin provocarea elevilor.  
- abordarea progresivă a materialului de studiu – restructurarea programei când nu se 

înregistrează progrese în procesul instructiv, fie din cauza refuzului manifestat de elevi în raport 

cu o anumită tematică, fie din cauza oboselii acestora.  

- varietatea – stârnirea interesului şi implicarea elevilor în activităţi care solicită spiritul de 
cercetare şi interesul. c. provocarea – utilizarea de materiale şi antrenarea în activităţi care îi 

provoacă pe elevi să iasă din rutina şcolară. 

3. Evitarea saturaţiei se referă la abilitatea profesorului/învăţătorului de a reduce la 

minimum plictisul care poate interveni în timpul unei activităţi în clasă, Aceasta se poate realiza 

prin abordarea progresivă a activităţilor, prin crearea varietăţii şi prin provocarea elevilor.  
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a. abordarea progresivă a materialului de studiu – restructurarea programei când nu se 

înregistrează progrese în procesul instructiv, fie din cauza refuzului manifestat de elevi în raport 

cu o anumită tematică, fie din cauza oboselii acestora. 
b. varietatea – stârnirea interesului şi implicarea elevilor în activităţi care solicită spiritul 

de cercetare şi interesul. 

c. provocarea – utilizarea de materiale şi antrenarea în activităţi care îi provoacă pe elevi 
să iasă din rutina şcolară. Prezentarea succesivă a activităţilor şi integrarea activităţilor 

instructive suplimentare:  

4. Coordonarea recapitulării zilnice a materiei: şedinţele recapitulative zilnice pot 
furniza un punct de plecare pentru învăţarea unor noţiuni noi. Acestea constituie o metodă bună 

de cuantificare a responsabilităţii, dar nu trebuie să fie plictisitoare sau repetitive. Pentru a 

menţine interesul elevilor pentru recapitulare, profesorul/învăţătorul trebuie să evalueze noua 

lecţie şi să adapteze recapitularea la specificul acesteia. De exemplu, prezentarea „recitativă” a 
unei informaţii factuale se poate face prin tehnica jocului, în timp ce pentru activităţile în grup 

şi rezumate se pot utiliza tabla şi creta.  

Coordonarea recapitulării prezentărilor/lecţiilor propriu-zise: Profesorul/învăţătorul îi 
poate ajuta pe elevi să înveţe cum să asculte şi să ia notiţe cu ajutorul unor strategii. Prin 

raportarea lecţiei noi la cunoştinţele anterioare îi va ajuta pe elevi să-şi menţină atenţia. De 

asemenea, o lecţie poate fi predată într-un mod mai atractiv prin utilizarea mijloacelor audio-
vizuale şi a unor materiale suplimentare scrise, prin mişcarea profesorului/învăţătorului prin 

clasă şi schimbarea distanţei dintre profesor şi elev, prin invocarea numelor elevilor din clasă în 

exemplele date („Să presupunem că Mary a cumpărat...”). În timpul unei expuneri sau prezentări, 

gradul de receptare a materialului predat trebuie verificat permanent.  
5. Coordonarea lucrului individual în clasă: 

a. prezentarea sarcinilor de lucru: se prezintă în mod explicit scopul activităţii, precum 

şi strategiile cognitive utilizate pentru a ajuta elevii să-şi focalizeze activitatea în direcţia dorită; 
b. monitorizarea performanţei: după enunţarea sarcinilor de lucru, se acordă un interval 

de timp pentru ca toţi elevii să înceapă activitatea. Apoi profesorul/învăţătorul se poate deplasa 

printre elevi, ajutându-i pe cei care întâmpină probleme; pune întrebări pentru a conduce 

activitatea într-o anumită direcţie sau le arată celor care lucrează în perechi cum să se ajute unul 
pe celălalt fără să-şi ofere rezolvarea; 

c. evaluarea: se pune accent pe tipurile de activităţi care oferă profesorului/învăţătorului 

informaţii asupra modului de gândire şi a capacităţilor comprehensive ale elevilor mai curând 
decât pe cele care demonstrează capacitatea elevilor de a rezolva corect o temă; Coordonarea 

temelor pentru acasă: Profesorul/învăţătorul discută cu elevii pretenţiile pe care le are în legătură 

cu tema dată, exemplificând prin teme bine efectuate din orele anterioare. Volumul temelor 
variază în funcţie de nivelul clasei şi de obiectivele lecţiei; se preferă teme reduse cantitativ, dar 

regulate, precum şi teme care apelează la gândire. Se verifică temele.  

6. Coordonarea discuţiilor în clasă: discuţiile vor fi încurajate şi printr-o dispunere 

specifică a scaunelor în clasă, astfel încât elevii să se poată vedea unul pe altul. Profesorii trebuie 
să planifice tipul de discuţie în clasă, să comunice aceste metode elevilor şi să le revizuiască 

periodic. Câteva metode de încurajare a discuţiilor în clasă: prezentarea şi exemplificarea 

deprinderilor necesare în angajarea unei discuţii; elevii trebuie lăsaţi să determine singuri scopul 
discuţiei pentru a le creşte interesul faţă de acest tip de activitate; trebuie stabilit cine vorbeşte, 

intervalul de timp acordat fiecărui vorbitor, ordinea în care se intervine în discuţie, tipul şi 

volumul de asistenţă care se poate acorda elevilor care refuză acest tip de activitate, cum se poate 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

261 

decide când discuţia pe o anumită temă trebuie să se sfârşească. Discuţia va decurge mai firesc 

dacă profesorul/învăţătorul oferă în prealabil un plan al acesteia şi evaluează calitatea acesteia 

pe parcurs; de asemenea, trebuie să încurajeze clasa să manifeste respect faţă de vorbitor, 
folosind observaţiile individuale ale elevilor ca preambul al propriilor observaţii/comentarii, sau 

solicitând un elev să rezume observaţiile unui coleg înainte de a-şi prezenta propriul discurs. 

7. Coordonarea proiectelor şi a învăţării prin problematizare. Pentru aceasta, 
elevii vor primi intervale de timp în care să reflecteze asupra problemei(lor) în chestiune. Durata 

intervalului de gândire şi gradul de dificultate al chestiunilor supuse reflecţiei cresc progresiv pe 

parcursul anului şcolar. În timpul intervalului „de gândire” elevii îşi pot nota, într-o formă scurtă, 
ideile proprii. Profesorul/învăţătorul poate prezenta stadiul în care se află rezolvarea 

problemei(lor) respective, astfel ca elevii să poată urmări întregul proces. În felul acesta, elevii 

pot aborda problemele din diverse perspective şi pot formula concluzii la sfârşitul unei astfel de 

lecţii. Abordarea de către profesor a problemelor colaterale disciplinei procesului instructiv: 
Angajarea în activităţi nesolicitate de sarcina de lucru intervine în timpul orelor de lucru 

individual în clasă şi se referă la angajarea elevilor în activităţi care nu au legătură cu sarcina de 

lucru. Pentru a rezolva aceste inconveniente, profesorul/învăţătorul poate: a. să reamintească o 
dată întregii clase că este momentul să treacă la lucru b. să păstreze contactul vizual cu clasa şi 

să nu se lase el însuşi absorbit de alte activităţi c. să-i înveţe pe elevi să nu-şi întrerupă activitatea 

în timp ce aşteaptă ajutorul/asistenţa profesorului/învăţătorului d. să plaseze în dreptul 
elevului(ilor) care manifestă acest comportament un semnal vizual (D), desemnând „timpul 

datorat” de cel/cei care irosesc timpul de lucru Vorbitul fără permisiunea 

profesorului/învăţătorului (în timpul procesului de predare). Pentru a remedia acest 

comportament, Profesorul/învăţătorul trebuie să stabilească în mod explicit coordonatele 
comportamentului elevilor în timpul predării (ex.: interdicţia de a interveni verbal fără anunţarea 

prealabilă prin ridicarea mâinii şi fără a fi primit permisiunea profesorului/învăţătorului în acest 

sens). Dacă problema persistă, profesorul/învăţătorul trebuie să apeleze mai energic la simţul 
responsabilităţii individuale, utilizând, după caz, consecinţele pozitive şi negative ale 

comportamentului – cele negative se referă la „timpul datorat” şi la intervale de eliminar. 

8. Vorbitul fără permisiunea profesorului/învăţătorului (pe parcursul întregii 

ore). În cazul acesta, profesorul/învăţătorul poate utiliza următoarele strategii: 
a. să discute cu elevul respectiv un program de „păstrare a liniştii” atunci când este 

necesar; 

b. să menţioneze măsurile pe care le va lua dacă situaţia persistă; 
c. să definească intervalul de „păstrare a liniştii” ca interval pe care elevul în cauză îl va 

petrece într-o zonă izolată a clasei; pe parcursul acestui interval, elevului care perturbă liniştea 

nu i se permite să intervină în discuţiile purtate în clasă; 
d. să avertizeze şi să admonesteze verbal o singură dată elevul în cauză; 

e. în cazul în care abaterea se repetă, elevului i se va cere să prelungească „păstrarea 

liniştii” până la sfârşitul orei şi eventual în ora următoare, după caz; 

f. se va aduce la cunoştinţa elevului că „datorează timp” după terminarea orelor pentru 
fiecare situaţie în care vorbeşte în timpul intervalului desemnat pentru „păstrarea liniştii”; 

g. dacă elevul respectă regulile stabilite, va fi recompensat; 

h. dacă mai mulţi elevi vorbesc continuu în timpul orei, profesorul/învăţătorul 
marchează pe o listă tipul de discuţii adecvate, precum şi pe cele inoportune, folosind spre 

exemplificare şi situaţii din timpul orelor anterioare; 
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i. dacă după două săptămâni de la implementarea acestui plan nu se înregistrează nici o 

ameliorare a comportamentului, se elaborează o strategie care să implice şi părinţii. 

9. Refuzul de a ridica mâna. Este util ca profesorul/învăţătorul să stabilească un 
interval allecţiei în care elevii urmează să-şi anunţe răspunsul prin ridicarea mâinii şi intervale 

în care nu este cazul s-o facă. După stabilirea acestor distincţii, profesorul/învăţătorul ignoră pe 

cei care răspund fără să se anunţe în prealabil şi îi solicită pe cei care ridică mâna. 
10. Incapacitatea de a asculta discursul profesorului/învăţătorului şi refuzul de a 

îndeplini indicaţiile verbale ale acestuia. Mai întâi, se stabileşte o regulă generală cu privire 

la modul în care discursul profesorului/învăţătorul trebuie urmărit de către elevi, care trebuie să 
includă şi consecinţele pozitive şi negative. Este util ca profesorul/învăţătorul să aprecieze 

efortul elevilor de a-şi păstra atenţia şi de urmări indicaţiile pe parcursul orei. 

11. Prezentarea cu întârziere sau incompletă a temelor şi sarcinilor de lucru. Se 

planifică din timp modul de abordare a temelor pentru acasă prin prezentarea unui sistem de 
evaluare coerent şi ferm, astfel încât elevii să cunoască cerinţele pentru obţinerea 

notei/calificativului minim (pentru promovare). Se aduc la cunoştinţa părinţilor cerinţele şi 

natura temelor şi sarcinilor de lucru. Se acordă elevilor timp de reflecţie în clasă atunci când 
primesc o sarcină de lucru/temă nouă sau dificilă. 

12. Întârzierea la ore şi absenteismul. Se adoptă sisteme de evaluare care acordă 

punctaj pentru pentru participarea la oră şi efortul depus de elevi. Ca să încurajeze participarea 
la oră, profesorul/învăţătorul poate întâmpina elevii la uşă, salutându-i pe fiecare în parte, pe 

măsură ce aceştia intră în clasă. Lecţia va debuta imediat după începutul orei. Elevii trebuie să 

fie înştiinţaţi asupra măsurilor ce vor fi luate când întârzierea devine un obicei. 

13. Lipsa (refuzul) motivaţiei/inactivitatea. Pentru rezolvarea acestei probleme, 
profesorul trebuie să dispună de informaţii corecte cu privire la nivelul elevilor şi să ia în 

considerare toate cauzele care pot duce la lipsa/refuzul motivaţiei. Profesorul/învăţătorul trebuie 

să fixeze un nivel standard de succes, pe care să-l discute cu elevul(ii) în cauză, stabilind 
împreună cu acesta/aceştia nivelul pe care îşi propun să-l atingă. Profesorul/învăţătorul trebuie 

să fie calm şi să susţină efortul celor în cauză. 

14. Frauda (copiere etc.). Pentru evitarea acestei probleme, elevii trebuie să deprindă 

tehnicile minimale de lucru în grup, de dozare a timpului. Profesorul/învăţătorul trebuie să fie 
atent pentru că frauda poate interveni în orice moment şi trebuie să monitorizeze clasa pentru 

evitarea acestui fapt (securizarea testelor, aranjamentul scaunelor, eliberarea mesei şi a spaţiului 

din jurul acesteia de orice materiale, păstrarea contactului vizual cu clasa, deplasarea prin clasă). 
15. Teama faţă de formele de testare. Unii elevi intră în panică atunci când suntan 

testaţi. Profesorul/învăţătorul îi poate ajuta urmărind şi înregistrând comportamentul acestor 

elevi la test, modul de abordare a testării, recomandându-le apoi alte modalităţi de abordare a 
testării care să elimine teama. Testările frecvente şi mai scurte pot contribui la reducerea stresului 

cauzat de examene. Dacă este cazul, profesorul/învăţătorul poate discuta cu părinţii şi poate 

apela la ideile şi sprijinul acestora. 
Bibliografie: 

1. Managementul clasei de elevi (suport de curs), Asociația ProfEdu 2019; 

2. Livia Aninoșanu și Daniela Marțiș, Ghid pentru mămici, tătici, educatori și învățători privind 

educația fără stereotipuri pentru fete și băieți, București, 2013; 
3. Bogdana Bursuc, Alina Popescu, Managementul clasei: ghid pentru profesori și învățători, 

Buzău, Alpha MDN, 2007. 
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DEMERS DIDACTIC CENTRAT PE COMPETEȚE CHEIE-EXEMPLU LA 

DISCIPLINA ȘTIINȚE 

profesor învățământ primar Țîrcă Laura-Elena 
Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 

Sistemul românesc de învățământ este centrat pe formarea de competențe. Ca rezultate 
ale proceselor de învățare, competențele sunt definite în perspectiva Recomandării europene 

(Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong - 2018/C 189/01, 

Annex 1, p. 7), ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități și atitudini. 
* cunoștinţe, „ceea ce știm și înțelegem”-reprezintă un ansamblu de informații factuale, 

concepte, idei, teorii validate și care sprijină înțelegerea unei discipline sau a unui domeniu de 

cunoaștere; 

* abilităţi, „Cum folosim ceea ce știm”– reprezintă utilizarea cunoașterii existente în 
vederea atingerii unor rezultate; 

* atitudini, „Cum ne raportăm la propria persoană, la ceilalți și la lume”– descriu 

modalități de raportare la idei, persoane sau situații. 
Cele trei dimensiuni sunt prezentate separat doar din motive teoretice, în procesele de 

învățare, precum și în manifestarea competențelor, acestea funcționează agregat, împreună. O 

competență se manifestă printr-un set de atitudini față de sarcina asociată și care, prin motivație 
și interese, angrenează ansamblul de abilități și cunoștințe, respectiv seturile de capacități 

cognitive, emoționale și fizice care pun în acțiune comportamente specifice, contextualizate de 

sarcină și rol. Ordinea sau ierarhia celor trei dimensiuni nu pare să fie importantă, se afirmă în 

studii de specialitate, însă faptul că ele funcționează împreună este neîndoielnic, confirmat de 
psihologie și neuroștiințe. Dimensiunile umane tradiționale: cognitivă (minte), fizică (corp) și 

emoțională (suflet) se conservă peste timp în acest model clasic al competenței și sunt un 

argument pentru o abordare holistică și integratoare a învățării în sala de clasă. 
În ceea ce privește clasificarea și relațiile dintre anumite categorii de competențe, 

acceptăm competențele-cheie, rezultat al unui proces aprofundat de selecție și definire, drept 

referențialul principal în domeniul educației și formării profesionale, asumat de Uniunea 

Europeană la nivelul statelor membre. Acestea au fost asumate în sistemul românesc de 
învățământ și sunt în relație cu celelalte categorii de competențe: competențe generale și 

competențe specifice. 

Competenţele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de 
cunoştinţe, abilități şi atitudini care urmează să fie formate pentru învățarea pe parcursul întregii 

vieți.  

Prezint un exemplu de realizare a demersului didactic pentru: 
Disciplina : Științe ale naturii 

Clasa: a III- a  

Tema: Lumea animalelor 

1. Competențe de comunicare în limba maternă 

- citirea unor mesaje scrise, identificarea mesajului textului dat; 

- așezarea propozițiilor date astfel încât să obțină un text; 

- citirea și înțelegerea textului scris (explicarea cuvintelor necunoscute cu ajutorul dex online); 
- formularea de întrebări și răspunsuri pe baza textului; 

2. Competențe de comunicare în limbi străine 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

264 

- traducerea în lb engleză (limba străină modernă pe care o studiază la clasă) denumirii 

animalelor pe care le-au întâlnit în text și folosirea acestora în jocuri de rol; 

3. Competențe matematice și competențe în științe și tehnologii 
- realizarea unui tabel folosind datele din text; 

- rezolvarea/compunerea unor probleme pe baza datelor din tabel; 

- discuții despre animale și mediile lor de de viață: părți componente, mod de hrănire și de 
înmulțire, nevoi de bază; 

4. Competența digitală 

- căutarea/extragerea unor informații de pe internet( curiozitati despre animale și mediile lor de 
viață, explicarea unor cuvinte folosind dex online) 

- realizarea în word a unui tabel folosind datele din textul dat 

5. A învăța să înveți 

- realizarea unui proiect în echipă(elevii își vor împărți sarcinile de lucru, vor crea o listă de idei 
legate de temă, vor folosi cunoștințele anterioare ca să le rezolve și le vor finaliza încadrându-

se în timpul dat) care constă în realizarea materialelor pentru miniscenetă (afiș, bilete de intrare, 

marionete); 
6. Competențe sociale și civice 

- desfășurarea unor activități în echipe (căutarea informațiilor pe internet, realizarea proiectului); 

- discuții despre atitudinea oamenilor față de animale; 
7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

- joc ce implică vânzarea/cumpărarea de animale sau produse care se pot obține de la animale 

prin schimb (troc) și negociere eficiente; 

- promovarea miniscenetei;      
8. Sensibilizare și exprimare culturală 

- identificarea utilității unor meserii care presupun lucrul cu animalele (fermier, medic veterinar, 

pescar, etc) pentru membrii comunității; 
- întocmirea unei liste de autori și operele literare ale acestora în care apar animale. 

Competențele-cheie sunt considerate în mod egal importante pentru o viață împlinită/de 

succes în societatea cunoașterii. Acestea se aplică într-o varietate de contexte și într-o varietate 

de combinații; se interconectează și se întrepătrund prin faptul că elemente componente ale 
unora dintre competențe sprijină dezvoltarea elementelor altor competențe. Abilități de ordin 

înalt precum gândirea critică, rezolvarea de probleme, negocierea, creativitatea, abilități analitice 

și interculturale sunt incluse în ansamblul competențelor-cheie. 
Bibliografie: 

1. MÂNDRUŢ, O. „Instruirea centrată pe competenţe – între dimensiunea teoretică şi aplicarea 

la clasă”; 

2. VLĂSCEANU, L. (coord.) „Şcoala la răscruce: schimbare şi continuitate în curriculumul 

învăţământului obligatoriu”. 
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UTILIZAREA METODEI DEZBATERII ÎN PREDAREA CONŢINUTURILOR 

RELIGIOASE LA ELEVII DIN CICLUL LICEAL 

profesor Durac Ionel-Ciprian 
Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Metoda dezbaterii propune abordarea unei teme/moţiuni (o propoziţie care reprezintă tema 
dezbaterii) din două perspective opuse. De aceea, în toate tipurile de dezbateri există două 

echipe: 

- una dintre ele echipa afirmatoare care trebuie să susţină moţiunea; 
- cealaltă echipă negatoare care trebuie s-o combată. 

Acest tip de abordare pro- contra le dezvoltă participanţilor abilitatea de a analiza, din 

multiple perspective, diverse probleme controversate, îi stimulează să emită judecăţi asupra unui 

fenomen sau fapt pe baza unor criterii obiective, să apere o poziţie folosind argumente susţinute 
de dovezi şi nu de opinii.  

Tehnicile dezbaterii dezvoltă: 

➢ gândirea critică (examinarea propriei gândiri şi pe a celorlalţi, cu scopul de a clarifica 
anumite cunoştinţe şi de a înţelege în profunzime un fenomen, o idee; citirea atentă a 

documentaţiei; ascultarea şi participarea activă; formularea de argumente pertinente pro sau 

contra privind orice moţiune; discernământ în evaluare şi autoevaluare). 
➢  stilul de prezentare a unei argumentaţii în faţa unui auditoriu 

- Abilităţi de exprimare orală: corectitudine, coerenţă, concizie, folosirea adecvată 

a mijloacelor verbale, nonverbal, paraverbale. 

➢ toleranţă faţă de opiniile diferite sau adversare; 
➢ disponibilitatea pentru lucrul în echipă, dar şi spirit de competiţie; 

➢ capacitatea asumării unui rol într-o colectivitate. 

Prezint în continuare una dintre temele supuse dezbaterii în cadrul orelor de religie:  
Masa rotundă simultană 

Clasa a X-a 

Propun spre dezbatere tema: Rănile familiei în societatea contemporană.  

Clasa este împărţită în grupe de câte 5 - 7 elevi, fiecare grup se va aşeza la masă şi va 
primi de la mine o coală de hârtie pe care fiecare membru al grupului îşi va scrie punctul de 

vedere asupra temei propuse pentru dezbatere.  Pe foaie se vor nota motivele pentru care elevii 

cred că numărul divorţurilor este în creştere. Aspectele scrise de elevi pe foile de hârtie sunt 
citite de un membru al grupului, apoi sunt analizate toate punctele de vedere.  

Răspunsuri date: 

Grupul 1  
a. infidelitatea unuia dintre soţi; 

b. violenţa în familie; 

c. lipsa credinţei în Dumnezeu; 

d. lipsa dragostei dintre soţi; 
e. lipsurile financiare; 

f. nepotrivirea de caracter. 

Grupul 2 
a. cearta dintre soţi; 

b. minciuna; 

c. lipsa unor preocupări religioase; 
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d. neîncrederea soţilor unul în celălalt; 

e. intervenţia familiei extinse; 

f. absenţa din ţară a unuia dintre soţi. 
Grupul 3 

a. necredinţa în Dumnezeu; 

b. lipsa unui loc de muncă; 
c. adresarea de cuvinte jignitoare în mod repetat; 

d. bătăile repetate; 

e. mândria unuia dintre soţi; 
f. inexistenţa puterii de a se ierta unul pe celălalt. 

Fiecare grup va delega  pe cineva pentru a citi răspunsurile, fiecare răspuns va fi discutat, 

astfel încât să se realizeze clarificarea tuturor aspectelor dezbătute, completarea anumitor 

cunoştinţe şi corectarea eventualelor greşeli. 
Voi adresa întrebări precum: 

Ce consecinţe are violenţa în familie? 

Ce înţelegeţi prin „nepotrivire de caracter”? 
Cum justificaţi intervenţia unor persoane apropiate în rezolvarea problemelor unei familii? 

Ce vă face să credeţi că neajunsurile familiale pot determina divorţurile? 

Ce rol credeţi că au copiii în menţinerea unităţii familiei? 
„Soţii trebuie să fie unul altuia sprijin şi liman şi adăpost şi îmbărbătare împotriva atâtor 

rele care-i asaltează din toate părţile.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
Bibliografie: 

1. Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, Ediţia a IV-a, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

2. Neacşu, Ioan, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2015. 

 

 

STRATEGII EDUCAȚIONALE CENTRATE PE ELEV- ÎNVĂȚAREA 

COLABORATIVĂ 

profesor învățământ primar Durac Elena 

Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești, județul Bacău 

  

 „Învăţarea colaborativă sau prin colaborare este una dintre formele învăţării cel mai 

intim legată de devenirea individului uman în calitatea sa de membru al societăţii, care trebuie 

să manifeste nu doar aspecte cognitive şi acţionale, de competenţă profesională ci şi dimensiuni 
de relaţionare, socio-culturale şi individual umane, care presupun (în mod definitoriu) implicarea 

şi echilibrarea dintre cooperare şi conflict, negociere şi concurenţă, într-ajutorare şi depăşire, 

raţiune şi sentiment” (Cojocariu, V., M. 2010, p.146). 
Învăţarea prin cooperare presupune acţiuni conjugate ale mai multor persoane (elevi, 

cadre didactice) în atingerea scopurilor comune prin influenţe de care beneficiază toţi cei 

implicaţi. 
 Învățarea colaborativă este o strategie didactică bazată pe lucru în echipă. Echipele pot 

fi grupuri de elevi, diade de elevi sau chiar diada profesor-elev  (Predescu, M., 2006, p.162). 

DESCRIERE 

→ Implică formarea de grupuri alcătuite de elevi ce: 

 Îndeplinesc sarcini de învățare 

 Își dezvoltă abilitățile sociale prin adaptarea la normele grupului 
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 Încurajează exprimarea, gândirea critică, munca în echipă, dezvoltarea 

abilităților metacognitive 

→ Este necesară o selectare a temelor și a activitățior bazate pe experiențele 

anterioare ale elevilor ce ajută la implicarea activă a acestora în activitate. 

PRINCIPIILE ÎNVĂŢĂRII COLABORATIVE 

1.Interdependenţa pozitivă, conform căreia succesul grupului depinde de efortul depus în 

realizarea sarcinii de către toţi membrii. Copiii sunt dirijaţi către un scop comun,stimulaţi de o 

apreciere colectivă, rezultatul fiind suma eforturilor tuturor. 
2. Responsabilitatea individuală, care se referă la faptul că fiecare membru al grupului îşi 

asumă responsabilitatea sarcinii de rezolvat . 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale, stimularea inteligenţei interpersonale care se 
referă la abilitatea de a comunica cu celălalt, de a primi sprijin atunci când ai nevoie, de a oferi 

ajutor, la priceperea de a rezolva situaţiile conflictuale. 

4. Interacţiunea faţă în faţă ce presupune un contact direct cu partenerul de lucru,aranjarea 

scaunelor în grupa astfel încât să se poată crea grupuri mici de interacţiune în care copiii să se 
încurajeze şi să se ajute reciproc; 

5. Împărţirea sarcinilor în grup şi reflectarea asupra modului cum se vor rezolva sarcinile de 

către fiecare membru în parte şi de către colectiv. 
Se respectă principiile: egalitarist, antiierarhic şi antiautoritar, al toleranţei faţă de opiniile 

celorlalţi, al evitării etichetării. 

 ETAPE 

 Împărțirea în grupuri  

 Desemnarea unui lider al fiecărui grup 

 Distribuirea sarcinilor fiecărui lider al grupului 

 Comunicarea sarcinii întregului grup de către lider 

 Rezolvarea sarcinilor în cadrul grupului 

 Prezentarea produsului final 

 Aprecieri/dezaprecieri din partea celorlalte grupuri 

 Stimularea echipei apreciate 
Condiţiile desfăşurării etapelor colaborării eficiente se referă : 

▪ la relaţiile de bună înţelegere între membrii echipei de lucru ; 

▪ la acceptarea din partea tuturor membrilor grupului a planului de lucru în vederea atingerii 

ţelului comun ; 
▪ la adoptarea unui mod comun de comunicare a rezultatelor şi de evaluare a soluţiei. 

 Avantajele învăţării colaborative: 

✓ Apar idei mai multe şi mai bune; 
✓ Elevii învaţă unul de la altul, nu doar de la învățător; 

✓ Încurajează contribuţia personală; 

✓ Intervine aprecierea diversităţii; 
✓ Elevul intră în contact cu alte opinii decât ale sale, acestea obligându-l să ţină 

seama de ele; 

✓ Se valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii; 

✓ Ajută copilul să accepte schimbarea şi cooperarea pentru identificarea unor 
soluţii la problemele cu care se confruntă el sau echipa sa; 
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✓ Se realizează dezvoltarea socială, se dobândesc competenţe sociale: respectul de 

sine, simţul identităţii şi capacitatea de a rezista în condiţii de stres şi situaţii de 

adversitate; 
✓ Se dezvoltă unele relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, de 

solidaritate, de grijă şi devotament, de sprijin personal; 

✓ Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie corectivă, 
ameliorativă; se realizează prin raportarea la progresul individual, dar are în 

vedere atât participarea fiecărui copil la procesul elaborării în comun, cât şi 

rezultatul echipei. 
 Dezavantaje învățării colaborative: 

✓ Impunerea lucrului în echipă nu va reuşi întotdeauna să integreze elevii timizi şi 

cu deficienţe majore de comunicare; 

✓ Productivitatea unor elevi poate scădea uneori, atunci când sunt obligaţi să 
colaboreze cu alţi elevi; 

✓ Învățătorul se confruntă cu necesitatea realizării unui compromis între eficienţă 

şi performanţă; 
✓ Necesită mai mult timp; 

✓ Unii elevi pot domina grupul; 

Metode si tehnici care promovează învătarea colaborativă: 
Turul galeriei, Cubul, Ciorchinele, Schimbă perechea, Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi, 

Amestecaţi-vă/Îngheţaţi/Formaţi perechi, Lanţul ideilor, Pălăriile gânditoare etc. 

Metoda cubului 

 Metoda cubului este o modalitate de lucru care poate fi aplicată individual, în perechi 
sau în grupuri pentru o abordare a unei situaţii problematice, prin solicitarea gândirii elevului; 

Învățătorul le cere elevilor să scrie despre un anumit concept sau temă prin parcurgerea feţelor 

cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată pentru că aceasta îi conduce pe elevi 
în mod treptat spre o gândire complexă. 

Etapele acestei metode corespund celor 6 feţe ale unui cub: 

❖ Descrie! – explică/defineşte o noţiune un concept 

❖ Compară! – stabileşte asemănări şi deosebiri 
❖ Asociază! – la ce te face să te gândeşti? 

❖ Aplică! – ce aplicabilitate practică poate avea? 

❖ Analizează! – analizează conceptual din diferite puncte de vedere 
❖ Argumentează pro sau contra! – este bine/rău, util/nefolositor? 

 Fiecare instrucţiune/cerinţă de pe faţeta cubului presupune sarcini de lucru. 

  În echipele constituite pentru atingerea unui obiectiv, care nu au un caracter permanent, 
membrii au roluri diferite în funcţie de înclinaţiile lor personale şi de nevoile echipei. 

Exemplu:  

CLASA: a II-a  

ARIA CURRICULARĂ: Comunicare în limba română 
TEXT SUPORT: „Degețica”, după Hans Christian Andersen 

 După citirea textului și formarea de răspunsuri la întrebări prin care se verifică 

înțelegerea conținutului textului. Activitatea se poate desfășura  frontal sau în echipe. 
1) Descrie - Cum era broscoiul? (desenează-l) 

2) Compară - Prin intermediul diagramei Venn am pus în evidență însușirile 

comune, dar și deosebirile dintre Degețica și broscoi. 
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3) Asociază - Aici avem două situații: punerea în corespondență a unor cuvinte 

care se regăsesc în textul din manual și asocierea cuvintelor „într-o”, „într-un”, „dintr-o”, „dintr-

un” cu substantivele date. 
4) Analizează - Având la îndemână cele două texte, copiii vor selecta obiecte, 

ființe, întâmplări fantastice. 

5) Aplică - Se cere elevilor să citească ultimul enunț al textului de pe fișă, și să 
creeze un scurt dialog între Peștișori și Degețica. 

6) Argumentează - A procedat corect broasca atunci când a răpit-o pe Degețica? 

(Fiecare copil își va exprima argumentat propria părere) 
Bibliografie: 

✓ Albulescu, I. (2006). Strategiile educaţionale centrate pe elev –  structură şi funcţionalitate în (coord.) 
Cherciu, D., R., Șoitu, L. (2006). Strategii educaționale centrate pe elev. Buzău: Editura Alpha MDN.  

 

 

STRATEGII DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII 

profesor învățământ primar Durac Elena 

Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești, județul Bacău 

 

ROTAŢIA DESENELOR  – tehnică creativă 

Descrierea tehnicii Rotaţia desenelor (după daniela Gheorghe și Bruno Mastan, anul 2005) 

Definiție: Este un exerciţiu care poate declanşa etapa de “furtună” a unui grup deoarece copiii 
pot fi nemulţumiţi de prestaţia colegilor de grup. Fiecare grup trece printr-o astfel de etapă aşa 

încât manifestările sunt normale şi le puteţi gestiona în aşa fel încât să treceţi la următoarea etapă, 

„normarea şi funcţionarea”.  

Obiectivele urmărite:  
 Creşterea capacităţii de cooperare în cadrul unui grup; 

 Rezistenţa la frustrări şi dezvoltarea autocontrolului; 

 Respectul faţă de colegii de grup; 
 Formarea abilităţilor de relaţionare intra-grup; 

 Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor, conflictelor;  

 Dezvoltarea creativităţii. 
Utilizare: 

 Permite copiilor să-şi exprime sentimentele, nevoile, părerile; 

 Antrenează toleranţa la frustrări; 

 Ajută participanţii să înveţe unul de la altul, să se respecte unii pe alţii; 
 Îi ajută pe elevi să înveţe să lucreze în echipă; 

 Le dezvoltă strategii de gestionare şi rezolvare a conflictelor şi problemelor în cadrul 

grupului; 
 Le dezvoltă capacitatea de adaptare la nevoile şi dorinţele colegilor de grup;  

 Promovează valorile şi solidaritatea în interiorul grupului. 

Descrierea exercițiului: Elevii stau pe scaune în jurul meselor așezate în cerc. I se dă fiecărui 

elev o coală de hârtie şi o cutie de creioane colorate sau pensule şi acuarele. Fiecare elev poate 
desena/picta pe foaia lui ce doreşte până când conducătorul grupului/animatorul spune „STOP 

JOC!”. După aceea fiecare elev îi va da desenul său, colegului din dreapta. Timp de 5 minute 

vor desena pe foaia colegului lor ce doresc, apoi când conducătorul de grup/animatorul spune 
„STOP! SCHIMB~!”, vor da foia pe care o au în faţă, colegului din dreapta. Desenele merg doar 
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în aceiaşi direcţie dreapta sau stânga, cum decideţi, astfel încât un desen să ajungă pe la toţi cei 

prezenţi în grup.  

Metodele utilizate: 

• Desenul sau pictura; 

• Dialogul; 

• Lucrul individual și în grupul mare 
Materiale necesare: 

• coli mari de hârtie;  

• cartoane; 

•  creioane colorate sau creioane; 

• carioca; 

• acuarele și pensule. 

Observații și recomandări: Este un exerciţiu care poate aduce elevul şi implicit grupul într-o 

situaţie delicată. După acest exerciţiu grupul poate trece în etapa “furtunii”. Dacă la început, 
elevii sunt încântaţi de ideea schimbului de desene, pe parcurs pot să apară conflicte între ei. 

Unii doresc să-şi facă desenul într-un anumit mod, iar ceilaţi îi pot strica planurile. Este o situaţie 

frustrantă şi este bine să-i învăţăm să facă faţă acestor situaţii, explicându-le că este un desen 
comun, un tablou şi că nu există bine sau rău, frumos sau urât, ci pur şi simplu un desen. În 

timpul acestui desen comun putem observa dacă există conflicte între membrii grupului 

(răzbunări, pedepsiri, invidii). Acceptarea desenului, aşa cum este el, înseamnă o acceptare a 

grupului şi o integrare în grup.  
  Este bine să observaţi comportamentul fiecărui elev în timpul acestui exerciţiu şi să vă 

notaţi ceea ce vi se pare semnificativ. Dacă aveţi posibilităţi, puteţi utiliza un reportofon sau o 

cameră video, pentru înregistrarea reacţiilor la grup. 
  Este un exerciţiu în care elevul va încerca să influenţeze desenele colegilor săi, 

imprimându-şi pe aceste desene propriile idei, sentimente. Veţi putea observa că puţini elevi vor 

încerca să continue ceea ce a început colegul lor. Tocmai de aceea se cunosc destul de puţin, se 
adaptează destul de lent la grup.  

 În prima fază, fiecare desenează ce doreşte, apoi la semnalul “STOP! SCHIMB~!” 

desenele se mută de la un elev la alt elev din dreapta lui. După 5 minute, la acelaşi semnal, 

desenele se mută iarăşi de la un elev la alt elev din dreapta lui. Desenul Andreei va trece pe la 
fiecare coleg, iar la sfârşit va ajunge din nou la ea. La sfârșitul exercițiului vom obţine astfel, 10 

tablouri de la prima grupă și 10 tablouri de la grupa a doua. 

Concluziile din timpul activității 

 Elevii au fost încântaţi de ideea schimbului de desene, fără a apărea pe parcurs conflicte 

între ei. Au lucrat foarte bine, s-au ajutat și s-au completat reciproc, au făcut aprecieri asupra 

implicării fiecărui elev în cadrul grupului, s-au bucurat spunând că a fost o activitate amuzantă 
și altfel. 
Bibliografie: 

1. Gheorghe, D.M., Mastan, B., (2005). Ghid de bune practici. Tehnici creative. București: Editura 

Vanemonde. 
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EDUCAȚIE PENTRU PROGRES CONTINUU 

profesor Elena POPICA 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
 

Societatea este într-o continuă evoluţie. În funcţie de caracteristicile fiecărei etape, ea 

şi-a creat întotdeauna şcoala de care a avut nevoie şi care a corespuns intereselor sale. 
Învăţământul modern a creat o deschidere către nevoile elevului ca viitor membru al societăţii, 

plasându-l în centrul acţiunii tuturor tipurilor de educaţie.  

Pentru pregătirea elevilor conform cerinţelor pieţii se impune implicarea lor în activităţi 
productive, în care să-şi valorifice cât mai mult posibil creativitatea. Pentru aceasta, în şcoală 

trebuie să existe laboratoare, cabinete şi ateliere înzestrate cu aparatură şi utilaje adecvate, şi mai 

ales cadre didactice cu o pregătire corespunzătoare care să le permită investigarea aptitudinilor 

elevilor pentru a găsi căile cele mai potrivite stimulării fiecărui elev şi angajarea lui într-o 
activitate eficientă. Timpul petrecut realizând diferite machete, referate, prezentări Power Point, 

piese de mobilier şi alte materiale didactice atât de necesare nu face decât să-i pregătească pe 

elevi pe un fond larg de specializare.  
Tot ceea ce se întâmplă în această societate informatizată ne determină să acordăm o 

atenţie deosebită educaţiei pentru progres. Educaţia pune accent pe oameni, urmăreşte 

dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea potenţialului uman, este orientată predominant spre 
pregătirea pentru viaţă. Cadrul didactic este dator să dezvolte şi să restructureze în acelaşi timp, 

actul educaţional. Trebuie să trezească dorinţa de cunoaştere permanentă. Elevii trebuie să 

conştientizeze că doar aşa se poate progresa.  

Talcott spunea: „Avem nevoie să planificăm învăţarea noastră pe durata vieţii şi să 
vedem cum, printr-o învăţare programată pe ritmul propriu la locul de muncă şi în educaţia şi 

instruirea formală, putem rămâne viguroşi într-o economie schimbătoare”.  

Profesorii aleg strategia de predare, operează schimbări în prezentarea conţinutului în 
funcţie de disponibilităţi, profil de învăţare, interese. Elevii utilizează cunoştinţe dobândite nu 

numai prin educaţia oferită de şcoală ci şi cele acumulate prin educaţia informală (care precede 

şi depăşeşte ca durată pe cea formală) şi nonformală (ce rezidă din activităţi opţionale şi 

extraşcolare). Toate cele trei tipuri de educaţie trebuie să interfereze deoarece au un scop comun: 
formarea unui tânăr absolvent ce a devenit conştient de capacitatea sa de a se integra pe piaţa 

muncii (aflată într-o continuă schimbare) şi în societate, bine pregătit atât din punct de vedere 

profesional cât şi social.  
Rolul apostolic al profesorului este de coordonator, de a-i determina pe elevi să 

descopere singuri modul în care pot lucra în cadrul lecţiei. În acest sens, testele iniţiale aplicate 

de către profesorii diriginţi la începutul anului şcolar pentru stabilirea căruia dintre stilurile de 
învăţare – vizual, auditiv sau practic – aparţine fiecare elev în parte, sunt de un real folos pentru 

toate celelalte cadre didactice de la toate disciplinele de învăţământ.  

Activitatea educativă înseamnă atât lucrul în echipă cât şi capacitatea de a lua decizii 

individual. Munca în echipă presupune organizarea şi dirijarea specifică a relaţiilor sociale din 
cadrul grupului de elevi, favorizând stimularea participării active a elevilor în procesul propriei 

instruiri. Din acest lucru se deduce că elevii participă conştient la procesul de învăţământ. În 

condiţiile unei rapide acumulări de date noi, organizarea orelor de curs eficiente ridică problema 
însuşirii cunoştinţelor, nu atât cantitativ, cât mai ales, calitativ. Elevii sunt îndrumaţi să pătrundă 

în sensurile multiple ale lucrurilor, să surprindă relaţiile logice dintre fenomene, să încorporeze 

datele cunoscute în experiența proprie, să înveţe cum să-şi valorifice cunoştinţele în activitatea 
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practică, să-şi însuşească tehnica unei continue autoinstruiri, să înţeleagă sensurile sociale ale 

progresului lor intelectual şi practic.  

Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea au şi ele un rol important, esenţial, în 
educaţia pentru progres. Interdisciplinaritatea presupune abordarea fenomenelor şi proceselor 

complexe, ducând la realizarea unei imagini unitare a realităţii, la însuşirea unei modalităţi de 

abordare a realităţii. Transdisciplinaritatea se referă la exercitarea proceselor de studiu al 
realităţii, astfel încât să se ajungă în cele din urmă la definirea unor domenii noi ale cunoaşterii. 

Transdisciplinaritatea realizează legături între discipline prin ceea ce au în comun.  

La orele de curs, elevul se află într-o dublă ipostază: obiect al educaţiei şi subiect al 
educaţiei. El nu este un simplu consumator al instrucţiei, ci se află pe o poziţie selectivă faţă de 

actul instructiv-educativ. Acumulează ceea ce concordă cu interesele şi cerinţele lui la un 

moment dat, într-o anumită etapă a dezvoltării sale. Devine asociat al profesorului în acţiunea 

de modelare a propriei persoane, atât din punct de vedere profesional cât şi social.  
La obţinerea unor rezultate bune contribuie şi alegerea adecvată şi la timpul potrivit a 

modului de organizare a procesului de învăţământ. Este indicată folosirea combinată a tuturor 

parametrilor, atât în sarcina dată elevilor cât şi în modul de participare a acestora la lecţie şi 
modul de desfăşurare a actului instructiv-educativ. Elevul îşi poate alege sarcina pe care o 

îndeplineşte gradat, rezultatele consemnându-se în fişe de lucru şi apoi în fişe de progres. Curba 

rezultatelor trasată pe baza acestor notări dezvăluie informaţii despre capacitatea de prelucrare 
a datelor în sens creator a celor implicaţi în procesul de formare.  

Periodic, explorează realitatea sau substitutele ei. Învaţă prin descoperire, face apel la 

metode active care favorizează însuşirea unei experienţe deduse din contactul direct cu lumea 

obiectelor şi fenomenelor reale - observarea directă şi independentă, experimentul, studiul de 
caz. În ansamblul lor, aceste metode plasează elevul într-o situaţie de cercetare a propriei 

identităţi, ajutându-l să-şi însuşească, nu numai noi cunoştinţe, ci şi calităţi şi comportamente 

apropiate acelora implicate în actul de cercetare științifică.  
Introducerea şi folosirea calculatoarelor în educaţie constituie o mare realizare a 

acesteia. Calculatorul este un suport global, care amplifică capacitatea de a gândi şi a comunica. 

În decursul istoriei, cea mai rapidă dezvoltare a avut-o informatica. Calculatorul este prezent în 

toate mediile datorită reducerii costurilor, miniaturizării, ale creşterii vitezei de calcul şi stocării 
volumului de date.  

În concluzie, educaţia pentru progres înseamnă mai curând posibilitatea de a descoperi prin 

experimentare decât de a primi un transfer de informaţii directe.  
Bibliografie:  
1. Anghel-Stănilă Elena, Psihologia educaţiei pe tot parcursul vieţii, Editura For You, București, 2017; 

2. Bontaş Ioan, Tratat de pedagogie, Editura ALL, București, 2007; 

3. Floarea Nicoleta-Adriana, Șurles Cosmina-Florentina, Procesul instructiv-educativ în școala modernă, 

Editura Arves, Craiova, 2005.  
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU 

inspector școlar arte, profesor Sandu Ionela 

Inspectoratul Școlar Județean Bacău/Școala Gimnazială „Explorator Teodor Gheorghe 
Negoiță” Sascut 

 

Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde 
tradiția se mai păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această 

sărbătoare. Bărbații își fac ordine în curte, curăță grajdurile (locurile unde adăpostesc animalele), 

iar femeile își curăță casele și pregătesc mâncare tradițională specifică acestei sărbători: 
cozonaci, colaci, sarmale și alte bunătăți românești. Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 

25, 26 și 27 decembrie. 

În Ajunul acestei sărbători (seara dinaintea zilei de 25) în toate satele din țară începe 

colindatul. Acesta este cel mai important obicei românesc de Crăciun, grupuri de copii, băieți și 
fete, femei și bărbați merg din casă în casă și duc vestea Nașterii Mântuitorului prin colindele 

lor (cântece specifice de Crăciun, care conțin acest mesaj), după ce colindă, ei sunt răsplătiți la 

fiecare casă cu diferite bunătăți. Colindătorii sunt primiți cu bucurie deoarece se spune că ei aduc 
sănătate și un an prosper, apoi sunt recompensați cu nuci, mere, colaci și, mai recent, bani. În 

Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă, 

iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit (ospătat, servit cu bunătăți), să continue colindatul. 
Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: preparatele din 

porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de sărbătoare ale 

Crăciunului aduc liniște și pace în case. Există și o perioadă de post culinar și spiritual ce se ține 

înaintea Crăciunului, timp de șase săptămâni sfârșindu-se în noaptea de Crăciun. În Ajun de 
Crăciun există obiceiul de a se împodobi în casă sau în curte un brad cu diferite globuri, cu 

beteală ori cu bomboane de ciocolată numite saloane. În aceste zile sfinte – 25, 26 și 27 

decembrie – se respectă tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul dintre aceste obiceiuri. 
Atât grupuri de copii, cât și grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg să colinde la casele 

vecinilor sau la casele altor oameni. Atunci se cântă „O ce veste minunată”, o melodie foarte 

veche și foarte populară în popor, cât și „O brad frumos”. Totodată colindătorii sunt serviți cu 

produse alimentare (colaci făcuți în casă) sau bani. Persoanele de origine slave din România 
sărbătoresc și în data de 7 ianuarie Crăciunul pentru că de fapt Crăciunul lor este pe acea dată, 

la două săptămâni după Crăciunul românesc, ortodox.Toți colindătorii, indiferent de vârstă, 

primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei primesc mere și nuci. În ziua de 
Crăciun nu se spală rufele și nu se dă nimic de împrumut; animalele din ogradă primesc mâncare 

din belșug; se spune că dacă animalele se culcă pe partea stângă atunci iarna va fi lungă și 

geroasă. Și în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activitățile ce au 
loc în ziua Ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecția animalelor, a livezilor și a gospodăriei: 

femeile fac curat în toată casa și pregătesc colaci, iar bărbații au grijă să înapoieze orice lucru 

luat cu împrumut. Tot în această zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară 

urmează să fie afumat și pus între coarnele boilor ce ară pământul. În Ajun, femeile pregătesc 
masa de Crăciun, care trebuie să conțină vreo 12 feluri de mâncare, multe dintre acestea fiind 

din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. Tot în ziua Ajunului încep să meargă 

colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineață colindă copiii cei mai mici, spre după-amiază 
școlarii, iar către seară colindă tinerii. În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru 

ca diavolii să dispară, iar satul să fie curat în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este 

un mare păcat dacă o gospodărie are ușa închisă în Ajunul Crăciunului și nu poate să-i primească 
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pe colindători. În Ialomița, cetele de colindători cutreieră ulițele satelor și gospodăriile țărănești, 

făcând tradiționalele urări, melodiile și textele poetice ale colindelor fiind minunate. Adevăratul 

colindat se desfășoară în seara și noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete și își aleg un 
conducător numit de obicei „vătaf” sau „jude”. Colindătorilor propriu-ziși li se alătură câțiva 

flăcăi cu sarcina să poarte, în saci și traiste, darurile primite. Odată intrați în curtea casei, 

colindătorii își deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunați în prag, cântecele fiind 
întotdeauna însoțite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii în casă, unde înainte de așezarea 

la masă pentru ospățul comun, vătaful (liderul) cetei poruncește să se cânte alte câteva colinde. 

Numărul colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei și de belșugul de daruri pe care ea 
urmează să le ofere colindătorilor. Steaua Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este 

mersul cu 'steaua' – obicei vechi ce se întâlnește la toate popoarele creștine. Acesta avea menirea 

de a vesti oamenilor nașterea lui Hristos: copiii care mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi și 

vesteau marea minune. Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura 
bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura 

de nuanță Calvină și multe din ele, chiar din tradițiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în 

casă în zilele Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare”, precum și alte cântece. Bradul de Crăciun 
Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în tradițiile 

românești cu mult înainte de era creștină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile 

românești, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria 
și înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate, 

motiv pentru care oamenii își împodobesc casa cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea 

abia așteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în Ajunul Crăciunului sau în noaptea 

de Crăciun, când Moș Crăciun aduce, pe lângă cadouri, și bradul frumos împodobit cu globuri 
și beteală. Capra Acest obicei ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care 

evocau personaje biblice sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de 

la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, capră sau țurcă în Moldova și Ardeal, boriță (de la bour) 
în Transilvania de sud. În Muntenia și Oltenia, capra e denumită „brezaia” (din cauza înfățișării 

pestrițe a măștii) și obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. Capra se face dintr-un lemn scurt, 

cioplit în formă de cap de capră, care se învelește cu hârtie roșie, peste care se pune o altă hârtie, 

neagră, mărunt tăiată și încrețită, sau se lipește o piele subțire cu păr pe ea. Cercetătorii presupun 
că dansul caprei, precum și alte manifestări ale măștilor zoomorfe (care înfățișează animale) 

întâlnite în satele românești la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate 

morții și renașterii divinității. Dansul Ursului, Umblatul cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, 
de Anul Nou. Ursul este întruchipat de un flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal, 

împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roșii. Masca este condusă de un „ursar”, însoțită de 

muzicanți și urmată, adesea, de un întreg alai de personaje (printre care se poate afla un copil în 
rolul „puiului de urs”). În răpăitul (zgomotul) tobelor sau pe melodia fluierului și ajutată de un 

ciomag (băț mare și gros), masca mormăie și imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind 

puternic pământul. 
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MODELUL EVOCARE - REALIZAREA SENSULUI - REFLECȚIE (ERR) 

profesor Ifrim Mariana 

Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 
Director CCD „Grigore Tabacaru” Bacău 

 

Noile cerințe ale învăţământului românesc urmăresc dezvoltarea gândirii critice a 

elevilor, prin folosirea metodelor şi tehnicilor activ-participative. Abilitatea de a gândi critic 

se dobândeşte pas cu pas, permiţând elevilor să se manifeste spontan, fără îngrădire, ori de câte 

ori există o situaţie de învăţare.  
E-R-R., evocare - realizarea sensului - reflecţie, este un model trifazic 

eficientde proiectare şi desfăşurare a procesului de predare-învăţare 

evaluare, care sintetizează,păstrând coerenţa activităţii, cele nouă momente clasice, cunoscute 

ale lecţiei:1. Experiență trăită, 2. Experiență de învățare, 3. Competențe, 4. Așteptări, 5. Învățare, 
6. Dezvoltare, 7. Acomodare, 8. Asimilare, 9. Adaptare. 

 Pe de altă parte, corelarea acestor structuri cu cele trei dimensiuni temporale TPV, 

TRECUT, PREZENT şi VIITOR, conturează sensul şi coordonatele comune ale învăţării şi 
dezvoltării. Dacă învăţarea este căutare şi descoperire a înţelesurilor, ea se realizează gradual și 

procesual,prin integrarea de  concepte în sisteme tot mai largi şi mai complexe.  

Acesta este un proces  individual, iar cadrul  didactic trebuie să înţeleagă modelele me
n-tale pe care le folosesc elevii pentru a proiecta activităţi cât mai motivante. Evocarea, 

realizarea sensului şi reflecţia sunt deopotrivă etape ale lecţiei şi etape ale înţelegerii, ale 

gândirii, învăţării şidezvoltării. Pentru a-i ghida pe elevi spre înţelegere, cadrul didactic le oferă 

un cadru de gândire şi învăţare perceput ca o strategie integră şi bine structurată. Acest cadru 
este construit plecând de la următoarea premisă: ceea ce ştim determină ceea ce putem învăţa.  

Etapele cadrului: 

EVOCAREA  

Procesul de învăţare se bazează pe experienţa anterioară, iar înţelegerea lucrurilor noi 

apare atunci când acestea se leagă de cunoştinţele şi convingerile existente deja. 

În această etapă se realizează o diversitate de activităţi cognitive esențiale.  

• La început, elevii sunt implicaţi activ în demersul de a-şi aminti ce ştiu despre un subiect. 

Aceasta îi determină să-şi examineze propriile cunoştinţe şi să stabilească un punct de 
plecare bazat pe propriile cunoștințe, la care se pot adăuga altele noi. 

• Următorul scop al evocării este de a-l activiza pe elev. Pentru o înţelegerea critică a 

temei respective, de durată, elevii trebuie implicaţi activ în procesul de învăţare. Prin 

implicare directă se înţelege că elevii devin conştienţi de propria lor capacitate de 
gândire şi îşi folosesc limbajul propriu. 

• În etapa următoare a evocării, esenţială pentru menţinerea implicării active a elevului în 

procesul de învăţare, este stabilirea interesului pentru explorarea subiectului . Când 

există o motivație, învăţarea devine mult mai eficientă. Fără interes susţinut, motivaţia 
pentru introducerea de noi informaţii este scăzută.  

REALIZAREA SENSULUI  

• este etapa în care cel care învaţă vine în contact cu noile informaţii sau idei.  

• Sarcina de bază a acestei etape este în primul rând de a menţine constante implicarea şi 

interesul stabilite în faza de evocare.  

• Există strategii și metode de predare-învăţare care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe elevi 

să rămână activi. Cei care învaţă în mod activ îşi monitorizează înţelegerea când 
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întâlnesc informaţii noi. Ei corelează noutatea cu ceea ce le este cunoscut pentru a ajunge 

la o înţelegere cât mai exactă a temei și noțiunilor. 

REFLECŢIA  

În această etapă elevii îşi consolidează cunoştinţele noi, exprimând în propriile lor 

cuvinte ideile şi informaţiile întâlnite. Acum se stimulează un schimb de idei între elevi, prin 

care să le dezvoltăm vocabularul şi capacitatea de exprimare liberă. Stimulând discuțiile în etapa 
de reflecţie, elevii se confruntă cu o diversitate de modele de gândire. 

Modelul ERR, de predare-învățare, are la bază următoarele principii: 

- Învatarea este cautarea și identificarea sensului, a întelesului. Învațarea trebuie să 
pornească de la lucrurile în jurul cărora elevii încearcă să clădească semnificaţii. 

- Semnificaţia necesită întelegerea ansamblului, cât şi a părţilor care intră în componenţa 

acestuia. Astfel, procesul de învăţare se axează pe conceptele primare, nu pe date 

disparate. 
- Predarea optimă înseamnă să înțelegem modelele mentale pe care elevii le folosesc 

pentru a percepe lumea şi premisele de la care pleacă pentru a sprijini aceste modele. 

- Finalitatea învățării este ca elevul să-şi construiască propriile semnificaţii nu să 
memoreze răspunsurile „corecte” şi să accepte semnificaţii date de alţii. 

Evaluarea: 

• Ce dovezi vom căuta care să ne arate că elevii învaţă conţinutul lecţiei? Care să ne arate 

că elevii aplică corect procesele de gândire si învaţare? 

• Ce tipuri de gândire vrem să folosească elevii? Cum vom şti că urmează paşii corecţi? 

• Ce strategii de învăţare şi procese de grup trebuie să aplice elevii? Cum vom şti că 
urmează paşii corecţi? 

• Administrarea resurselor şi a timpului: Ce resurse se vor folosi pentru activităţile 

lecţiei? Manuale?  

Caiete de notiţe?  

Planşe pentru expunere? 
Alte ilustraţii?  

Cât va dura fiecare activitate?  

Este vorba de o singură lecţie de 50 de minute sau de mai multe lecţii de câte 50 de 
minfiecare? Dacă  orele sunt puse la o saptamână distanţă există vreo problemă? 

• Organizarea în grupuri Cum voi grupa elevii?  

Vor lucra individual, în perechi, în grupuri? Daca avem în vedere ultima variantă, 

cum să-i grupez, după ce criterii? Câți elevi vor fi în fiecare grup? Cât de frecvent se va 

schimba componența grupului? 
Lecția propriu-zisă 

Evocare 

Cum vom canaliza elevii să pună întrebari şi să formuleze scopuri pentru a învăţa? 
Cum vom concentra capacitatea de gândire a elevului asupra unui singur subiect? 

Cum le stimulăm curiozitatea pentru tema respectivă? 

Cum recapitulăm cunostinţele anterioare pentru a-l introduce în tema actuală? 
Cum vor fi directionaţi să pună întrebări în legătură cu tema în discuție? 

Realizarea sensului 

Ce conținut va fi prezentat sau analizat? Cum? 

Ce vor face elevii pentru a înțelege semnificația temei? 
Cum vor folosi elevii semnificația lecției în activitatea viitoare? 
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Cum vom organiza discuțiile reflexive? 

Ce teme scrise se vor aloca în timpul lecției? 

Cum vom aplica conceptul introdus în dezbaterile viitoare? 
Ce concluzii vom avea la sfârșitul lecției?  

Pâna la ce detalieri mergem în analizarea unei probleme? 

Perioada de după lecţie 

După lecţie, urmează o serie de alte activităţi pe care elevii le vor putea parcurge pentru 

a-şi consolida cunoştinţele, abilităţile, valorile. 

Spre ce învățare sau activitate viitoare ne conduce această lecție? 
Cum putem aplica aceste procese altei teme de analiză? 

Ce întrebări mai ramân de explorat? 

Ce facem odată cu încheierea lecţiei? Ce acţiuni dorim să realizăm? 

În loc de concluzii 

Învățarea este văzută ca un demers constituit din trei etape: evocarea, realizarea sensului 

și reflecție. Cunoștințele au valoare când sunt aplicabile și înțelese conceptual, fiind folosite 

creativ și critic. Suntem de acord cu faptul că informațiile sunt importante. Pentru a face față 
cerințelor cotidiene, trebuie să știm o multitudine de lucruri. Însă, pe măsură ce societatea se 

schimbă tot mai rapid, concepția că un volum de cunoștințe îi va pregăti pe elevi pentru viitor 

are tot mai puțină susținere. Viitorul este al celor care analizează critic informația și își 
construiesc propriile convingeri. 

Un exemplu de abordare a unui text este „Jurnalul cu dublă intrare”. Aceasta este o 

metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între text şi propria lor curiozitate şi 

experienţă. Acest jurnal este deosebit de util în cazul în care elevilor li s-a dat de citit texte mai 
lungi, pentru acasă. Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, 

trăgând pe mijloc o linie verticală. În partea stângă, li se va cere să noteze un pasaj sau să 

deseneze o imagine din text care i-a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o 
experienţă personală anterioară, pentru că i-a luat prin surprindere, pentru că nu sunt de acord 

cu cele susținute de text, sau pentru că o consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului. 

În partea dreaptă, li se va cere să noteze idei personale referitoare la pasajul ales: De ce l-au ales? 

La ce i-a făcut să se gândească fragmentul respectiv? Ce întrebări au elevii în legătură cu acel 
fragment? Ce i-a făcut să-l noteze? De ce i-a intrigat? Pe măsura ce lecturează, elevii se opresc 

şi notează în pe foaia jurnal. Profesorii cer un număr limitat de paragrafe comentate, în funcţie 

de dimensiunile textului pus în discuție. După ce elevii au parcurs textul, jurnalul poate fi util în 
faza de reflecţie, dacă profesorul revine la text, cerându-le elevilor să spună ce comentarii au 

făcut în  legătură cu pasaje diverse. Profesorul  trebuie să facă unele comentarii, aprecieri, și asta 

pentru a atrage atenţia asupra unor părţi din text pe care le consideră esențiale să le discute cu 
elevii.  

Secvența din text (transcriere)    Comentarii/impresii personale

  Oamenii se nasc egali, însă ceea ce-i diferenţiază pe parcursul vieţii sunt 

oportunităţile de care beneficiază. Viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi 
educăm azi toţi copiii. Nu există doi copii identici, de aceea e nevoie să valorizăm şi să sprijinim 

fiecare copil. Diversitatea lor este o resursă de învăţare şi dezvoltare pentru toţi. Fiecare 

copil este important nu doar pentru familia lui, ci pentru întreaga societate. Cu 
siguranţă, fiecare copil poate învăţa. 

Etape de lucru  

Pasul 1: Se citește textul oferit ca suport.  
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Pasul 2: Elevul alege din text un fragment care i-a stârnit interesul sau care i-a amintit de o 

experienţă anterioară personală ori pentru că l-a intrigat.  

Pasul 3: Realizarea jurnalului cu dublă intrare. Se împarte pagina de caiet în două, trăgând o 
linie verticală. În partea stângă, se va scrie fragmentul ales. În partea dreaptă, elevii vor scrie 

comentariile referitoare la fragmentul ales. Vor răspunde la întrebările de tipul: De ce l-ai notat? 

La ce te-a făcut să te gândești? Ce întrebări ai în legătură cu acel fragment? Ai o experiență 
personală? Poți ilustra printr-un desen interacțiunea aleasă? Cunoști și alte interacțiuni? Poți 

oferi o soluție la una din problemele ridicate în text?  

Pasul 4: Se poartă un dialog cu profesorul și colegii de clasă pe marginea comentariilor făcute.  
Metoda jurnalului cu dublă intrare poate fi precedată de o întrebare declanşatoare. 

1. este o întrebare reală, autentică: adică ridică o problemă la care nu are răspuns nimeni sau 

există mai multe răspunsuri adevărate şi atât profesorul, cât şi elevii trebuie să se gândească 

pentru a formula aceste răspunsuri. Nu este o întrebare la care profesorul să ofere răspunsul, o 
întrebare la care se poate răspunde algoritmic, învăţând nişte informaţii, ci una la care fiecare 

om poate să cugete şi să propună un răspuns. Cei care au şi informaţii (cele care vor fi învăţate 

pe parcursul unei unităţi de învăţare sau a unei lecţii), probabil vor putea să-şi ofere mai multe 
răspunsuri, mai bune, mai pertinente.  

2. este relevantă în raport cu experienţa de viaţă a omului (nu doar elev, ci şi profesor): adică 

este o întrebare al cărei răspuns, odată găsit, mă va ajuta să-mi fie mai bine, mai clar, mai uşor 
în viaţă. Aceste întrebări transgresează disciplinele şi sunt premisă pentru abordarea trans, inter-

disciplinară.  

3. este generalizatoare: adică nu se opreşte asupra unui domeniu sau subiect, ci permite (tocmai 

datorită relevanţei şi faptului că solicită răspunsuri complexe) transfer în viaţa de zi cu zi. 
Exemplu de întrebare declaşatoare 

Eşti de acord cu următoarele afirmații:  

1. Privilegiul pe care ți-l dă normalitatea este acela de a accepta diferenţele. 
Acceptarea diversității și a incluziunii îți poate oferi beneficii pe termen lung, ţie şi comunității 

în care trăieşti? 

 

 
PROIECT DIDACTIC 

Gânju Ștefana-Ioana 

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău  

Clasa: Pregătitoare  

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Forma de realizare: integrată (MEM+AVAP) 

Unitatea de învăţare: „Despre mine ” 

Subiectul: Numărul și cifra 5 – recunoaștere, scriere, comparare 

Tipul lecţiei: Consolidarea și fixarea cunoștințelor 

Durata  activităţii: 35 min + 10 minute (activități recreative 

Obiective operaţionale: 

A. Cognitive: 

La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili: 

OC1 – să recunoască cifra 5; 
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Nivel maximal Nivel mediu Nivel minimal 

Recunoaște ușor cifra. Recunoaște greu cifra. Nu recunoaște cifra decât cu 

ajutorul învățătoarei. 

OC2 – să identifice vecinii numărului 5; 

Nivel maximal Nivel mediu Nivel minimal 

Identifică vecinii numărului, 

precizând și care este mai 
mare și care este mai mic. 

Identifică vecinii numărului. Identifică greu vecinii 

numărului. 

OC3 –să compare numerele învățate până acum (1,2,3,4,5); 

Nivel maximal Nivel mediu  Nivel minimal 

Compară cu ușurință numerele, 

fără ajutorul 

învățătoarei/materialelor. 

Compară ușor numerele, cu 

ajutorul unui suport vizual. 

Compară cu dificultate 

numerele, necesitând 

îndrumare. 

B. Afectiv-aptitudinale: 

OA1: vor manifesta interes pentru activități; 

C. Psihomotrice: 

OM1: să utilizeze adecvat materialul didactic prezentat; 

Competențe specifice: 1.1.; 1.2.; 1.3. 
Resurse: 

A. Bibliografice: 

Oficiale: 

- Programa – clasa a II-a, M.E.C.T.S., 2004, aprobată prin Ordinul 5198/01.01.2013; 
- Planul de învăţământ, aprobat prin Ordinul 5198/01.11.2013 

B. Strategia didactică: mixtă 

a. metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul didactic; 
b. mijloace de învăţământ: auxiliar, imagini, fişe, laptop, videoproiector; 

c. forme de activitate: frontală, individuală 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Etapele 

lecţiei 

O 

Obie

ctive 
S 

Sarcini didactice 

I 

Instrumente 
E 

Evaluare 

Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor 
  

1. Captarea 

atenţiei 

 
 

Pregătesc materialele necesare 

pentru desfăşurarea orei în 

condiţii optime. 

Joc didactic ”Eu văd”: 

Elevii vor alcătui mulțimi cu 

obiecte din clasă care să 

reprezinte numerele învățate 

(0,1,2,3,4). 

Exemplu:  

”Eu văd trei bureți în clasă.” 

”Eu văd două table.” 

Îşi pregătesc 

materialele pentru 

lecţie. 

 

Participă cu interes la 

activitate, 

Metode şi procedee: 

-conversaţia, explicaţia 

Forma de activitate: 

- frontal 

Materiale şi mijloace: 

- joc didactic 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri 

verbale 

2. 

Enunţarea 

obiective 

lor 

 

 

Se anunță obiectivele lecției: 

Vom scrie cifra și numărul 5. 

Vom afla care sunt vecinii 

numărului 5. 

Vom compara numerele de la 1 

la 5. 

 Sunt atenţi şi 

manifestă interes 

pentru noi achiziţii. 

Metode şi procedee: 

- conversaţia 

- frontal 

- observare 

directă 
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3. 

Actualiza-

rea 

cunoştinţe-

lor 

anterioare 

 

 

Se cere elevilor să ia in mână 4 

carioci și să le numere 

împreună, cu voce tare.  

Se numără crescător și 

descrescător de la 1 la 4. 

Se cere elevilor să răspundă la 

diverse întrebări: 

EX: Cine este vecinul mai mare 

al numărului 2? 

 

Elevii vor fi atenți la 

activitate și vor lucra 

corect. 

 

 

 

Elevii vor răspunde cu 

interes la întrebări. 

Metode şi procedee: 

- conversaţia, 

explicaţia 

Forma de activitate: 

- frontal 

- observare 

sistematică 

4. 

Prezenta-

rea 

noului 

conţinut 

 

 

Se afișează cu ajutorul 

videoproiectorului cifrele de la 

1 la 5 și modul de scriere al 

cifrei 5 (Anexa 1).  

Cu ajutorul cifrelor ordonate se 

vor afla vecinii numărului 5. 

Elevii sunt atenți la 

indicații și participă cu 

interes. 

 

Metode şi procedee: 

- conversația 

- explicația 

- exercițiul 

 

-observarea 

sistematică și 

aprecieri 

verbale 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

Se rezolvă exercițiile 1,2,3 de la 

pagina 66 din auxiliar. 

1.Trasează cu degetul arătător 

cifra 5, urmărind săgețile. 

2.Încercuiește mulțimea care 

are mai multe elemente. 

3.Desenează buline și linii 

pentru a arăta câte elemente 

sunt în fiecare mulțime, apoi 

unește cu numărul 

corespunzător. 

   

Elevii sunt atenți la 

explicațiile 

învățătoarei, 

participând activ la 

rezolvarea exercițiilor. 

Metode și procedee: 

- conversația 

- exercițiul 

- explicația 

- frontal  

 

Observare 

sistematică și 

aprecieri 

verbale 

6. 

Obţinerea 

performan-

ţelor  

 

 

 

 

 

 Cu ajutorul videoproiectorului 

se vor ilustra diverse imagini cu 

diverse mulțimi de obiecte ce 

corespund numerelor de la 0 la 

5.  

Școlarii vor avea de 

precizat câte elemente 

are fiecare mulțime, 

care este mulțimea cu 

cele mai multe 

elemente și care este 

cea cu cele mai puține 

elemente.  

Metode: 

conversația, explicația 

videoproiector, imagini 

Observare 

sistematică și 

aprecieri 

verbale 

7. Evaluare   

Se va realiza printr-o fișă de 

lucru.  

(Anexa 2) 

Elevii vor fi atenți la 

explicații și vor 

rezolva exercițiile 

simple. 

Metode: 

conversația, explicația 

Observare 

sistematică  

8. Retenţia 

și 

transferul  

 

Se fac aprecieri asupra 

activității. Elevii care s-au 

evidențiat pe parcursul 

activității vor primi 

recompense. 

Elevii vor fi atenți la 

aprecierile realizate de 

învățătoare. 
Procedee: 

- frontal 

Aprecieri 

verbale 

 

 

LECTURA ȘI PROVOCĂRILE DIGITALIZĂRII 

profesor învățământ  primar Monica Fichioș 

Școala Gimnazială Nr. 1 Oituz 
 

A citi, a lectura devine azi o adevărată provocare, atât pentru profesori, în efortul lor de 

a-i motiva  pe elevi să citescă, cât și pentru elevi, tentați să își petreacă mai mult timpul în mediul 

online, unde informațiile, răspunsurile la întrebări se află la un click distanță. În contextul actual, 
lectura este o competență transversală, o condiție sine qua non a competenței generale a învăța 

să înveți.  

Cu greu reușești azi ca profesor să recomanzi elevilor un titlu, o poveste, să-i convingi 
să citească o carte, să se aplece cu drag asupra unui personaj și să-i descopere frumusețea 

caracterului, să-l simtă alături, să fie fascinați de un subiect anume, de frumusețea și robustețea 
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exprimării în limba română. Ceea ce Eugen Lovinescu numea „spiritul veacului” – saeculum, în 

perioada interbelică, este greu de înțeles de copiii care s-au născut în era digitalizării; subiectele 

propuse de clasicii literaturii nu mai prezintă interes pentru ei, tocmai din motivul neînțelegerii 
subiectului și a spiritului vremurilor. Updatarea lecturilor devine o provocare pentru profesorii 

care se văd nevoiți să gestioneze situații de refuz, de „n-am citit”, „nu-mi place lectura, 

subiectul”, „nu înțeleg”.  
Și totuși, prin încurajarea elevilor să citească de plăcere și să scrie, profesorii pun bazele 

educaţiei solide și le oferă copiilor instrumentele necesare pentru un viitor de succes. Educația 

digitală joacă şi ea un rol în acest sens prin promovarea conștiinței contextuale, utilizând atât 
abilitățile cognitive, cât și cele tehnice, şi este deja o prioritate a şcolilor din România. 

Cunoașterea digitală este abilitatea de a utiliza tehnologiile informației și comunicațiilor pentru 

a găsi, evalua, crea și comunica informații care necesită atât abilități cognitive, cât și tehnice. 

Digitalizarea se prezintă ca o realitate vizibilă și indiscutabilă în toate domeniile de activitate ale 
omului, nu numai în cel educațional. În rutina de zi cu zi putem observa că instrumentele 

fundamentale pe care le formăm în primii ani de școală, cititul, scrisul, socotitul, formularea și 

transmiterea unor informații sunt intermediate de un ecran digital, așa că, nu există cale de întors. 
Mai mult, consumul de digital ca activitate recreativă, sub toate formele sale, fie tv, tabletă, fie 

telefon, smartphone, este uriaș. Prin integrarea tehnologiei informaţiilor în experiența de 

învățare, elevii sunt capabili să absoarbă informații din medii diferite şi să le reţină cu mai multă 
uşurinţă.  În acest sens, și domeniul lecturii (cu tot ce implică el – scriitori, editori, ilustratori, 

cititori etc.)  încearcă să se alinieze la standardele și cerințele impuse de procesul de digitalizare. 

Cartea a devenit, de la bucuria sufletului, motorul spiritului, dorință de cunoaștere, pasiune și 

visare, un e-book , de multe ori, rece și impersonal de care ne desparte o simplă atingere a unui 
ecran.  

Deși opțiunile pentru cartea cu parfum de cerneală tipografică sau e-bookul modern sunt 

variate și contradictorii, preocupările specialiștilor pentru acest domeniu sunt permanente. Însă 
în realitatea din școală, atunci când se pun bazele citirii conștiente, când se înfiripă plăcerea și 

gustul pentru lectură, credem că este important să utilizăm ambele variante – atât formatul tipărit, 

cât și cel digital. Nu putem trasa o limită, o graniță care să rupă tranșant realitatea vieții trăite de 

cea pe care o oferă mediul școlar ca spațiu destinat învățării. Mai mult, lectura de plăcere 
înseamnă crearea, conceperea unui spațiu propriu, intim, securizant, un spațiu cu atmosferă 

destinsă și cu lumina unei veri eterne. În ce măsură profesorul este binevenit în această lume, 

eventual invitat, rămâne o miză și o provocare a „bunelor practici” la care acesta recurge. Este 
evident că lectura de plăcere trebuie susținută prin activități care deseori ies din tiparele unui 

scenariu didactic convențional, prin metode active, printr-un demers centrat pe elev. La nivelul 

mijloacelor de predare, cele clasice, sub formă de hârtie tipărită, manuale, antologii literare, 
trebuie să dialogheze cu cele digitale (tabletă, laptop, smartphone) ce impun un regim specific 

de atenție și învățare. Unele abilități pot fi mai ușor de învățat prin imagini sau video, iar unele 

lucruri pot fi învățate doar prin practică.  

Odată cu trecerea timpului, cartea și-a schimbat formatul și astfel rolul ei în societate 
este modificat prin influența epocii. Indiferent însă de timpurile care vor veni, de evenimentele 

care vor marca devenirea omului, cert este că o carte rămâne un instrument de lucru, un obiect 

nobil pentru formare și informare. Astfel, ea poate fi definită ca bun de valoare, ca un depozit 
de cunoaștere și pentru cunoaștere. Cartea are o încărcătură spirituală puternică atât timp cât 

transmite ceva nou și un conținut de valoare. Așa cum tiparul a schimbat gândirea și influențele 

sociale ale vremii, la fel, iată, fenomenul de digitalizare produce o adevărată revoluție în modul 
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de a gândi, de a percepe și de a ne raporta la tot ce ne înconjoară. Chiar și termenii e-reading 

(lectura de pe diverse device-uri), e-library (biblioteca digitală), e-book (carte electronică) 

demonstrează transferul actului lecturii în mediul virtual. Specialiștii susțin necesitatea de a avea 
și varianta digitală a cărților, pentru că orice bibliotecă ce vrea să fie în pas cu realitatea trebuie 

să facă anumite schimbări de ordin tehnologic; iar exemple vedem accesând site-urile 

bibliotecilor digitale din țările occidentale sau chiar și din România, unde există. 
Bibliografie:  

▪ Tribuna învățământului. Revista de educație și cultură. Nr. 24/decembrie, 2021, Anul II, serie 

nouă 
▪ https://bjiasi.ro/editura/digitizarea-cartilor-necesitate-sau-influenta-secolului-al-xxi-lea-

eugenia-zaitev/ 

 

MOTIVAREA LECTURII LA ȘCOLARII MICI: „CUFǍRUL CU LECTURI” 

profesor învățământ  primar Rǎuțǎ Lenuța 
Școala Gimnazialǎ „Explorator Teodor Gheorghe Negoiţǎ” Sascut 

 

         Cadrele didactice din învǎțǎmântul primar caută întotdeauna noi modalități pentru a spori 
motivația elevilor  pentru lecturǎ. Ȋntr-o lume digitalizatǎ, cercetările confirmă faptul că 

motivația copilului este factorul cheie pentru succesul lecturii. Astfel, existǎ elevi  care citesc cu 

dificultate, tind să aibă o lipsă de motivație și nu le place să participe la activități legate de 

carte . Este posibil ca acești elevi să aibă probleme la selectarea textelor adecvate și, prin urmare, 
nu le place să citească din plăcere.  

         Ținând cont de faptul cǎ memoria vizuală este cea mai puternică și creierul înregistrează 

cu ușurință tot ceea ce vede în jur, chiar și ceea ce vede în mod inconștient, decorul clasei într-
un mod atractiv și unitar, existența unui colt de lecturǎ relaxant, îi va inspira și îi va motiva pe  

copiii să citească și să îndrăgească lectura..  

         În activitatea la clasǎ, utilizez frecvent platforma Twinkl, a cărei misiune este de a-i ajuta 
“pe toți cei care educă", oferind o multitudine de materiale  interesante, atractive și foarte variate, 

cu ajutorul cărora le poți povesti celor mici despre importanța lecturii și îi poți încuraja să-și 

dorească să citească cât mai mult. 

         Una dintre tehnicile-suport oferite este „Cufǎrul cu 

lecturi”, care  poate fi decupat și lipit la colțul de lecturǎ al clasei. 

Elevii sunt antrenați într-o discuție despre motto-ul “Cǎrțile sunt 

o comoarǎ”, în cadrul cǎreia vor afla cǎ pot și ei sǎ adune propria  
comoarǎ,  citind cǎrți.  

         Drumul cǎtre comoarǎ are mai multe etape: 

➢ Pentru fiecare carte cititǎ, elevul va primi un bǎnuț, care 
va fi lipit pe cufǎr. 

 

➢ Dupǎ cinci cǎrți citite, respectiv cinci bǎnuți 

adunați, se va trece la nivelul urmǎtor, iar pentru a 
șasea carte cititǎ, elevul va primi un rubin. 

 

https://bjiasi.ro/editura/digitizarea-cartilor-necesitate-sau-influenta-secolului-al-xxi-lea-eugenia-zaitev/
https://bjiasi.ro/editura/digitizarea-cartilor-necesitate-sau-influenta-secolului-al-xxi-lea-eugenia-zaitev/
http://www.readingrockets.org/article/reading-motivation-what-research-says
https://www.greelane.com/link?to=book-activities-for-grades-3-5-2081355&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/book-activities-for-grades-3-5-2081355&source=boost-your-students-reading-motivation-2081356
https://www.greelane.com/link?to=book-activities-for-grades-3-5-2081355&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/book-activities-for-grades-3-5-2081355&source=boost-your-students-reading-motivation-2081356
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➢ Elevul care a citit zece cǎrți, acumulând cinci bǎnuți și cinci rubine, va trece la ultimul 

nivel, primind, de data aceasta, diamante. 

 
➢ Uneori, putem recomanda citirea unor cǎrți, sub o formǎ 

atractivǎ: 
 

➢ Pentru verificarea lecturilor, se pot adresa câteva întrebǎri 

simple (Ce ți-a plǎcut cel mai mult din poveste?/ Care este 

personajul preferat și de ce? / Povestește fragmentul 
care ți-a plǎcut cel mai mult.), se poate realiza harta 

textului sau completa diverse  fișe de lecturǎ. 

  
          Bibliografie: 

            https://www.twinkl.ro 

 

 

  

                                   

 

 

SUCCESUL ȘCOLAR ȘI STIMA DE SINE 

profesor învățământ primar Andrei Simona-Elena 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 
 

Pentru școlarii mici, sursa cea mai importantă de formare a stimei de sine o constituie 

aprecierile învățătorului sau ale părinților. Mesajele transmise de aceștia sunt interiorizate de 
către copil, conducând la inocularea sentimentului de adecvare sau inadecvare ca persoană. 

Eșecul părinților în a diferenția între comportament și persoană (etichetarea copilului după 

comportament) conduce la formarea unei imagini de sine negative. Alte elemente care converg 

spre același rezultat negativ sunt: gesturile de interzicere absolute sau nejustificate total, 
amenințările cu abandonul („dacă nu faci… nu te mai iubesc”), diverse deficite ale stilului de 

relaționare părinte-copil, cadru didactic-copil. La școlarii mici (6-7 ani), sursa de formare a 

stimei de sine se extinde și la grupul de prieteni, la alte persoane din viața lor. 
Să încercăm pentru o clipă să ne imaginăm cum se simte cu adevărat un copil care este 

apostrofat deseori cu o remarcă de genul: „te miști prea încet”, „nu știu cu cine semeni așa 

împiedicat”, „întotdeauna încurci lucrurile”, „nu ești în stare de nimic!”; să ne imaginăm cum 
va fi atitudinea lui viitoare când va mai auzi din partea acelorași persoane sau – întâmplător – 

din partea altora același tip de remarci; care îi vor fi în viață așteptările de la propria-i persoană; 

care va fi evoluția lui pe plan socioprofesional… Nu-i așa că rănesc și ne fac să ne gândim că 

totuși atitudinea acelui copil, de împotrivire, de pasivitate sau de încăpățânare, ar putea fi 
justificată? 

De timpuriu, pentru o evoluție armonioasă a copilului, mediul educativ trebuie să fie 

pregătit să se confrunte cu contexte de genul celui relatat la început, manifestând atitudini 
constructive comportamental. Educatorul trebuie să fie calm, iubitor și disponibil pentru a-i 

https://www.twinkl.ro/
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învăța pe copii de mici despre valoarea pe care o are fiecare dintre ei, ajutându-i să-și formeze o 

imagine pozitivă de sine. 

În strânsă legătură cu imaginea de sine se află stima de sine. Stima de sine se referă la 
modul în care ne evaluăm pe noi înșine, la cât de „buni” ne considerăm a fi comparativ cu alții. 

Stima de sine este sentimentul de autoapreciere și încredere în forțele proprii. 

Există o relație de cauzalitate între formarea stimei de sine și acceptarea necondiționată 
a atitudinii copilului de către cadrul didactic sau adult, în general. Mesajul de valoare și unicitate 

transmis de adult este foarte important în prevenirea neîncrederii. Un eșec nu trebuie perceput 

ca un simbol al nonvalorii, ci ca o situație ce trebuie rezolvată. Copiii cu stimă de sine scăzută 
se simt nevaloroși și au trăiri emoționale negative. 

Identificarea stimei de sine și a unor posibile cauze 

Copiii care, în urma experiențelor proprii, au dezvoltată stima de sine pozitivă se 

manifestă astfel: își asumă responsabilități; se comportă independent; sunt mândri de realizările 
lor; își asumă fără probleme sarcini noi; își exprimă atât emoțiile pozitive, cât și pe cele negative; 

oferă ajutor și sprijin celorlalți colegi de clasa. Dintre experiențele anterioare care le-au construit 

acestora imaginea de sine echilibrată (pozitivă) descrisă mai sus am putea menționa: au fost 
lăudați, încurajați; au fost ascultați; li s-a vorbit cu respect; li s-a acordat atenție; au fost 

îmbrățișați; au avut prieteni. 

La polul opus se află copiii care, în urma experiențelor proprii, au o stimă de sine 
scăzută. Ei se manifestă astfel: nu sunt mulțumiți de propria persoană; evită să realizeze sau să 

se implice în sarcini noi; se simt neiubiți și nevaloroși; par rebeli sau nepăsători. Printre 

experiențele anterioare care le-au format o imagine de sine scăzută ar putea fi: au fost des 

criticați; li s-a vorbit pe un ton ridicat; au fost ignorați sau ridiculizați; așteptările celorlalți de la 
ei înșiși au fost exagerate (să fie „perfecți”); au fost frecvent comparați defavorabil cu alți copii. 

Copiii cu stimă de sine crescută reușesc să facă față mai bine situațiilor și 

comportamentelor de risc care ar apărea în relațiile interpersonale nesănătoase sau în eșecuri. 
Adulții (părinții și cadrele didactice) trebuie să îi susțină în ceea ce privește identificarea, 

exprimarea și controlul emoțiilor negative prin: a-i încuraja permanent pe copii pentru 

exprimarea propriilor emoții, construindu-le un mediu sigur, aprobator; a-i învăța pe copii să-și 

folosească imaginația în exprimarea emoțiilor; povestirea unei situații asemănătoare trăite de 
adult; a-i învăța să se accepte pe ei, chiar și când se simt abătuți sau dezamăgiți. 

Ce trebuie să facă educatorul pentru a dezvolta copiilor stima de sine: să exprime cerințe 

rezonabile față de vârsta copilului (nu este rezonabil, de pildă, ca un copil  să fie certat aspru 
pentru că a vărsat o cutie cu lapte); să planifice din timp activitățile; să se focalizeze asupra 

aspectelor pozitive (însușiri, realizări) și să le menționeze; să ofere posibilități și opțiuni copiilor 

ori de câte ori este posibil; să ofere recompense. 
Încrederea de sine și sentimentul valorii proprii pot fi considerate rezultate ale încurajării 

prin intermediul dezvoltării sentimentului de comunicare. Astfel, când copilul colaborează în 

vederea bunăstării celorlalți, aceasta întărește sentimentul forței proprii, iar când este descurajat 

datorită dificultăților în situațiile pe care le traversează, sentimentul de comuniune îl va conduce 
spre acele comportamente care, foarte probabil, îi vor mări încrederea și în forțele proprii. 

Bibliografie: 

1.  Abric, J., Psihologia comunicării, Editura Polirom, Iasi,2002; 
2. Iacob, L., Comunicarea didactică, în Psihologie școlară (coordonator A. Cosmovici, L. 

Iacob), Editura Polirom, Iași, 1998. 
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ROLUL EMPATIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ A 

ELEVILOR ŞI A PROFESORULUI 

profesor învățământ primar Mihaela DUȚĂ 
Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 

 

Empatia reprezintă una dintre capacităţile indispensabile profesiilor legate de 
comunicare, profesia de cadru didactic fiind una de acest gen. Relaţia dintre profesor şi elev este 

o relaţie determinată de îndeplinirea obiectivelor educaţionale implicând cooperarea, 

colaborarea, înţelegerea reciprocă, respectul şi deschiderea către ceilalţi. Un rol foarte important 
în această relaţia îl are empatia cadrului didactic, competenţă ce contribuie la crearea unui climat 

social-afectiv favorabil dezvoltării personale a elevilor, dar şi a profesorului. A fi un cadru 

didactic bun, nu înseamnă neapărat a îndeplini la standarde maxime toate obiectivele prevăzute 

de programa şcolară, ci şi stabilirea unor relaţii strânse cu elevii, dezvoltarea încrederii în sine 
la elevii, crearea de personalităţi puternice, fapt ce dă satisfacţie în cele din urmă cadrului 

didactic, toate acestea având la bază empatia profesorului. 

Conform dicţionarelor, empatia provine din grecescul empatheia, care înseamna pasiune 

şi compasiune cu o conotaţie de suferinţă: em – în; pathos – sentiment, aşadar, empatia reprezintă 
o intrare într-o conexiune emoţională puternică cu cineva. Psihologul german Theodor Lipps 

susţine că empatia este un proces de cunoaştere şi de autocunoaştere psihologică, de proiecţie a 

propriilor trăiri afective asupra altora. Edward B. Titchener păstrează ideea eului proiectat în 

obiectul perceput, la care adaugă prezenţa unei imitaţii kinestezice interioare, precum şi 
imaginaţia conştientă a subiectului asupra emoţiilor altei persoane. Empatia este considerată a fi 

atât o capacitate, cât şi o ”trăsătură de personalitate, cu valenţe aptitudinale” (Gherginescu R. 

2001, p. 23), o aptitudine specială indispensabilă exercitării unor profesii, structurată chiar sub 
forma unui ”stil de personalitate empatic”. (Marcus S. apud. Treta P.D. 2007, p. 12). Psihologul 

americam Carl Rogers este cel care introduce termenul de empatie în relaţia psihoterapeutică şi 

educaţională, empatia ca stare. Starea de empatie sau a fi empatic înseamnă să percepi cadrul 
intern de referinţă al cuiva cu exactitate, cu toate componentele sale emoţionale care-i aparţin, 

ca şi cum ai fi tu acestă persoană, dar fără a se pierde condiţia de ”ca şi cum”, dacă este pierdut 

din vedere acest aspect, se ajunge la identificare (Treta P.D. 2007, p. 12). Empatia se construieşte 

pe conştientizarea de sine, cu cât suntem mai deschişi faţă de propriile noastre emoţii, cu atât 
suntem mai capabili să interpretăm sentimentele altora (Goleman D. 2005, p. 136). De aceea 

este nevoie de autocunoaştere şi autoanaliză, un foarte serios ”proces de conştiinţă” (V. Pavelcu, 

apud. Treta P.D. 2007, p. 65). Nu ai cum să ştii că eşti empatic fără a interacţiona; doar atunci 
când eşti pus în situaţia de a-i înţelege pe ceilalţi sau de a te face înţeles, mai ales în relaţia cu 

copiii. 

În relaţia profesor elev, adevăratul proces de învăţământ începe atunci când profesorul 
manifestă empatia faţă de elevi, ”când tu, simţindu-te în locul lui, ai înţeles ceea ce a  înţeles el 

şi felul în care a înţeles” (Leroy G. 1974, p. 99). În relaţia cu elevii, cadrul didactic, nu doar că 

trebuie să prelucreze şi să transmită elevilor conţinuturile, trebuie să se transpună pe sine în 

lumea intimă a şcolarilor, pentru a rezona afectiv cu aceştia. Chiar dacă este o capacitate aplicată 
în majoritatea relaţiilor noastre sociale, pentru un cadru didactic debutant, capacitatea empatică 

nu este suficient de bine dezvoltată. În situaţia mea: sunt învăţător debutant şi predau la clasa I 

şi în primele săptămâni am suprasolicitat copiiii cu numeroase cerinţe; pentru o perioadă am 
simţit că am pierdut contactul cu elevii şi mi- am dat seama că în proiectarea demersului didactic 

nu am gândit empatic, nu am gândit ca şi cum aş fi fost eu elev. Mi-am dat seama că elevii se 
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simţeau depăşiţi de situaţie, la fel şi eu, scăzându-mi stima de sine, deoarece nu eram în stare să 

îi educ corespunzător pe elevi. Analizând mai atent profilul clasei şi scăzând nivelul cerinţelor, 

prin adaptarea conţinuturilor la potenţialul copiilor, aşadar, gândind şi acţionând empatic, într-
un timp relativ scurt elevii şi-au recăpătat încrederea în sine, la fel şi eu. Empatia contribuie la 

crearea unui ”climat psihosocial pozitiv în clasă, prin întărirea intercţiunilor pozitive între 

profesor şi elev” (Treta P.D. 2007, p. 41). Atunci când profesorul empatizează, el devine mai 
implicat în relaţia cu elevii, evaluează profund feedback-ul primit şi răspunde corespunzător 

feedback-ului. Empatia este importantă pentru dezvoltarea conştiinţei de sine. Profesorul trebuie 

să fie capabil ca în orice moment, indiferent de dispoziţie, să pătrundă în universul copilului, să 
dea răspuns problemelor şi trăirilor acestuia. Plecând de la acest aspect, pentru S. Marcus (2001, 

p. 19), comunicarea de tip empatic desfăşoară o relaţie cu caracter interactiv, favorizând un 

comportament cooperant, de înţelegere reciprocă între cei doi care relaţionează, în cazul nostru, 

între profesor şi elev; comunicarea de tip empatic este un factor favorizant al dezvoltării 
armoniei sociale. Factorii comunicării empatice sunt evidenţiaţi de Carl Rogers, atunci când 

vorbeşte despre acceptare, deschidere şi ascultare activă a elevului. Este o adevărată artă să poţi 

canaliza emoţiile copiilor în direcţia corectă, să ştii cum să îl determini pe elev să acţioneze aşa 
cum trebuie, dar fără a se simţi constrâns. Această artă are la bază capacitatea de transpunere în 

lumea copilului, dar fără pierderea obiectivităţii poziţiei de cadru didactic. 

Ahmetsina F.A. (apud. Treta P.D. 2007, p.17) enumeră componentele empatiei 

pedagogului şi evidenţiată următoarele componente: componenta emoţională – reacţia 

emoţională la trăirile altcuiva, prin compasiune şi imitaţie; componenta cognitivă – capacitatea 
de a înţelege gândurile şi sentimentele elevilor, de a anticipa răspunsurile, care presupune şi 

prezenţa altor componente de natură integrativă, ca spiritul empatic de observaţie şi ascultarea 

empatică şi componenta acţională – capacitatea de comunicare, de  a construi relaţii cu elevii, 
de a anticipa punctul lor de vedere, de a lua în considerare universul lor intim. Se poate 

considera că a fi empatic în relaţia cu elevii, înseamnă să îţi pierzi din prestigiul de cadru 

didactic, însă ”să te cobori la nivelul copilului semnifică nu să te cobori ca să faci teatru, nu ca 
să-l umileşti pe copil sau să te umileşti pe tine, ci pentru a creşte din nou împreună cu el, a 

simţi din nou, tu emoţia marilor creatori ai omenirii” (Treta P.D. 2007, p. 30), aşadar, calitatea 

cadrului didactic derivă şi din capacitatea de a fi empatic, la fel ca şi arătarea dragostei şi 

interesului faţă de elevi, empatia este o transpunere în mintea copilului cu scopul de a a-l 
înţelege şi a-l ajuta. 

Tendinţa este de a empatiza cu acei elevi care îţi sunt şi simpatici, capcană în care 

este foarte uşor să cazi. Am avut de multe ori tendinţa de a fi mai înţelegătoare, mai răbdătoare, 
mai deschisă şi coumincativă cu elevii cuminţi, silitori şi de asemenea de a fi mai aspră cu cei 

care îmi erau mai puţin simpatici. A fi empatic cu un elev, nu înseamnă neapărat să simpatizezi 

acel copil, deoarece empatia este diferită de simpatie, atracţia faţă de cineva, fără a-i împărtăşi 
sentimentele (D. Goleman). Cadrul didactic trebuie să fie la fel de empatic cu toţi elevii, chiar 

dacă îi sunt simpatici sau nu. Încercarea de a empatiza şi cu elevii mai puţin simpatici, prin 

încercarea de a înţelege ce factori stau la baza antipatiei faţă de ei şi de a-i înlătura, reprezintă 

o mare realizare profesională, dar şi personală. Deoarece nu puţine au fost cazurile când, după 
terminarea orelor mă gândeam cum s-a simţit elevul X. când eu m-am comporat cu el într-un 

anume fel, fără a analiza dacă aşa ar trebui sau cum s-a simţit atunci când i-am vorbit într-un 

anume fel, şi asta doar datorită faptului că este neastâmpărat. Înţelegerea nevoilor individuale 
ale elevilor, raportarea adecvată la nevoile acestora contribuie la crearea unei stări de bine la 

nivel personal şi am certitudinea că şi fiecare elev în parte „creşte” în fiecare, dobândind 
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încrederea în forţele proprii. 

Pentru a exista şi a se dezvolta este absolut necesar ca omul să intercţioneze cu 

ceilalţi, pentru aceasta trebuie să se raporteze corespunzător la ceilalţi. Dezvoltându-se într-un 
mediu favorabil afectiv, elevii învaţă să aibă încredere în ei şi să aibă încredre în ceilalţi, un 

rol foarte important în acest sens avându-l empatia cadrului didactic. Un cadrul didactic 

empatic va contribui la dezvoltarea empatiei la nivelul elevilor şi totodată la dezvoltarea 
personală a acestora. 

Bibliografie: 

1. Goleman, Daniel, (2005). Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Stroe, Marcus, (1997). Empatie şi personalitate, Editura Atos, Bucureşti; 

2. Treta Petrişor-Dorin, (2007). Formarea capacităţii empatice a cadrelor didactice ca 

reconsiderare a relaţiei profesor-elev, Editura Aura, Timişoara; 

3. Gherghinescu,Ruxandra, (2001). Anotimpurile empatiei. Studii de psihologie socială 
cognitivă, Editura Atos, Bucureşti; 

4. Leroy, Gilbert, (1974). Dialogul în educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 
 

MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CAPACITǍŢII REZOLUTIVE ŞI DE 

COMPUNERE DE PROBLEME PRIN  JOCURI MATEMATICE LA CLASELE 

PRIMARE 

profesor învățământ primar Isac Mihaela-Oana 

 Școala Gimnazială ,,Sfântul Voievod Ștefan cel Mare’’, Onești 

 
La vârsta şcolarǎ micǎ se pun bazele structurilor primare ale competenţei de 

rezolvare/compunere a problemelor de matematicǎ. Din punct de vedere instructiv, 

rezolvarea/compunerea problemelor constituie aplicarea tuturor cunoştinţelor dobândite în 
legǎturǎ cu operaţiile aritmetice şi proprietǎţile acestora, clarificarea, consolidarea şi 

aprofundarea lor. Această activitate are un important rol educativ prin contribuţia pe care o aduce 

la dezvoltarea  facultǎţilor mintale, antrenând în cea mai mare parte operaţiile logice de analizǎ 

şi sintezǎ, de comparaţie, de abstractizare şi generalizare. Rezolvarea/compunerea de probleme 
poate stimula iniţiativa şi contribuie la dezvoltarea voinţei, a perseverenţei, a spiritului de 

rǎspundere faţǎ de îndeplinirea sarcinilor, de dezvoltarea încrederii în forţele proprii. Rezolvarea 

de sarcini, nu numai că duce la o acumulare specifică de experienţă, dar are şi importante efecte 
formative, deoarece conturează matrici rezolutive şi dezvoltă coordonări operaţionale 

corespunzătoare. Unul din mijloacele intuitive folosite foarte mult în predarea matematicii este 

figura. Aceasta  se foloseşte în raţionamentul aritmetic; constituie o verigă de legătură, o treaptă 
intermediară între realitatea concretă şi noţiunea, este schema matematică în care realitatea 

corespunzătoare se încadrează. Astfel, figura trebuie elaborată şi folosită potrivit nivelului de 

dezvoltare a gândirii copiilor. La clasele începătoare, figura trebuie să evoce într-un mod cât mai 

apropiat realitatea. Pe măsură ce capacitatea de abstractizare se educă, figura tinde să devină o 
schemă a relaţiilor și poate lua un caracter mai abstract. 

Exemplu: 

La clasa I, când gândirea copilului este concret-intuitivă, rămâne globală percepţia 
lucrurilor, operaţiile concrete sunt legate strict de acţiuni cu obiecte, se propune următoarea 

problemă: Într-o ladă sunt 2 nuci, iar în a doua ladă sunt 4 nuci. Câte nuci sunt în total? 
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Figura pe care se sprijină judecata evocă realitatea şi rezolvarea este axată pe acţiunile 

concrete ale elevilor. 

 
 

 

                                                         ? 
Această sarcină de lucru va deveni mai uşor de rezolvat în ochii copiilor dacă ea cuprinde 

câteva elemente de joc care să îi antreneze în mod activ. De exmplu: în loc să citim textul unei 

probleme, o putem transforma într-o ghicitoare matematică captându-le elevilor atenţia, 
sporindu-le interesul, iar timpul de rezolvare se va scurta apreciabil. 

Veveriţa cea isteaţă/ Strânse într-o dimineaţă / Într-o ladă 2 nuci / Şi-ncă 4 de la arici / 

Câte nuci sunt în cămară / Pentru toamna ce-o s-apară? 

Spre sfârşitul clasei I şi începurul clasei a II-a, aceeaşi problemă se poate complica, 
transformându-se dintr-o problemă simplă într-o problemă compusă. Activitatea de rezolvare 

este mai dificilă, ea cere un anumit efort al gândirii şi o anumită experienţă. Trecerea se va face 

treptat, activitatea de rezolvare bazându-se la  început pe acţiuni concrete, jocul matematic având 
iarăși un rol hotărâtor. 

Într-o ladă sunt 2 nuci, iar în a doua ladă sunt cu 2 nuci mai multe. Câte nuci sunt în 

total? 
Elevul va număra nucile din prima ladă, pe cele din a doua ladă, apoi va afla rezultatul 

prin reuniunea celor două mulţimi. Mai târziu va rezolva problema doar cu ajutorul figurii, 

trecând astfel de la faza concretă la faza semiconcretă. 

 
                                                                     

                                                    ? 

Textul problemei va fi receptat mai uşor dacă elevii sunt antrenaţi să rezolve sarcina 
propusă prin joc: 

Veveriţa, bucuroasă,/ Are 2 nuci la masă / Vine mama-n fuga mare / Cu două nuci mai 

multe are / Le numără cu codiţa / Poţi ghici acum, fuguţa / Câte nuci are drăguţa? 

La sfârşitul clasei a II-a şi începutul clasei a III-a, aceeaşi problemă poate fi modificată 
şi formulată astfel: 

În două lăzi sunt 6 nuci. În a doua ladă sunt cu 2 nuci mai multe decât în prima ladă. 

Câte nuci sunt în fiecare ladă? 
 

 

 
 

  

                                                        ?        

Una din sarcinile de bază care îi revine învăţătorului este aceea de a găsi  cele mai 
eficiente procedee  de analiză şi sinteză  pentru a conduce gândirea elevului pe căile cele mai 

scurte şi mai sigure către aflarea necunoscutei.  

A strâns draga veveriţă / 6 nuci într-o punguţă / Pentru iarnă, că e lungă /  Lasă cu 2 
mai multe în pungă / Ajut-o, că a uitat / Câte nuci va avea de mâncat / La iarna cea friguroasă 

/ Căci nu va ieşi din casă? 

 

2 cu 2  > 

 

6 

2 
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Conduşi prin activităţi atractive şi antrenante specifice jocului matematic, aceeaşi 

problemă poate deveni, la nivelul clasei a IV-a, o problemă tip, specificând numai suma şi 

diferenţa numerelor, elevii fiind îndrumaţi să găsească o concluzie, o regulă de rezolvare a 
problemei. Suma a două numere este 6, iar diferenţa lor este 2. Aflaţi numerele. 

Doi pui mici de veveriţă / 6 nuci au în lădiţă / Le-au luat la ronţăit / Însă unul a greşit / 

Diferenţa dintre ele / E de 2 nuci mititele / Câte-a mâncat fiecare / Poţi să socoteşti tu, oare? 
Rezolvarea de probleme exercită o influenţă instructiv-educativă asupra elevilor pe 

întreg  parcursul studiului matematicii. Cu cât înaintăm spre clasele mai mari, cu atât acestea se 

referă la formarea gândirii profunde şi perspicace, a exactităţii, a spiritului de iniţiativă și a 
independenţei. Prin rezolvarea sistematică, într-un cadru cât mai atractiv a exerciţiilor şi 

problemelor, la  nivel elementar la clasele mici, apoi la un nivel tot mai înalt, nu se urmăreşte 

doar formarea unei deprinderi simple de a rezolva un anumit tip de exerciţii şi probleme, ci și 

formarea unui complex de priceperi şi deprinderi care să le dea posibilitatea elevilor să rezolve 
independent orice tip de exerciţiu sau problemă. 

Nu numărul problemelor pe care le rezolvă/compune elevul este principalul lucru, ci 

gradul în care el participă prin efort personal la activitatea de rezolvare/compunere a 
problemelor, randamentul pe care îl dă munca aceasta. 

Bibliografie: 

1. Cojocariu, V., M., (2003), Educaţie pentru schimbare şi creativitate, E.D.P., Bucureşti; 
2. Cucoş, C., (1998), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. 

Polirom, Iaşi; 

3. Herescu, I., Gh., Dumitru, A., (2001),  Matematicǎ-îndrumǎtor pentru învǎţǎtori şi institutori, 

Ed. Corint, București. 

 

METODE ACTIVE PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ÎN ORELE DE 

LIMBA FRANCEZĂ – UN EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

profesor Maricica Iosub 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău 
 

Învăţământul românesc urmăreşte să dezvolte gândirea critică a elevilor, prin folosirea 

metodelor activ-participative. Această capacitate de a gândi critic se dobândeşte în timp și 

permite elevilor să se manifeste spontan, fără îngrădire, ori de câte ori există o situaţie de 
învăţare. Cadrul didactic are rolul de a-i ghida spre înțelegere, oferind un cadru de gândire şi 

învăţare perceput ca o strategie bine structurată.  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Limba franceză  

Clasa a IX-a (L2) 

Element de conţinut: L’impératif présent  
Tipul de lecţie: mixtă 

Motivaţia: 

Această lecţie oferă elevilor posibilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în clasele V-

VIII. Sarcinile de învăţare propuse pe parcursul lecţiei, îi vor ajuta pe aceştia să identifice verbe 
la modul imperativ, să formeze şi să utilizeze aceste verbe, lucrând în echipă. 

Obiective operaționale: 

• cognitive: 
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OC1 - să scrie forma corectă a modului imperativ pentru verbele de grupa I, grupa a II-a, grupa 

a III-a şi pentru verbele auxiliare; 

OC2 – să utilizeze corect în situaţii de comunicare orală şi/sau scrisă modul imperativ; 
OC3 – să folosească corect limbii franceze în situaţiile de comunicare (intonaţie, pronunţie, ...)  

• afective: 

OA1 – să participe activ la un schimb verbal;  

OA2 – să accepte opiniilor colegilor din grup/clasă; 
Resurse: 

a. Metodologice: 

- Metode şi procedee: metode active: „Familiaritatea” (exerciţiu de divizare pe grupuri), 
„Curierul expres” (exerciţiu de încurajare); metode tradiţionale: conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul. 

- Forme de organizare: combinată – frontal, pe grupe, individual; 

b. Materiale: manual, fişe de lucru / de evaluare, dicţionare (F-R / R-F), post-it-uri, tabla, 
creta 

c. Temporale: 50’ 

d. Umane: elevii clasei şi profesorul 
- Evaluarea: orală şi scrisă (discutarea fişelor de evaluare) 

Prezentăm în continuare un exemplu de activitate didactică (model de proiectare E-R-R) 

care ilustrează legătura dintre gândire și învățare. 
I. EVOCARE: 

Se prezintă metodele şi modul de desfăşurare al activităţii. 

• În prima parte a lecţiei se lucrează pe grupe; solicit elevilor să formeze patru grupe a câte 

trei, cu persoanele pe care le cunosc cel mai bine - „Familiaritatea” (exerciţiu de divizare pe 

grupuri) 
- Formez des groupes de 3 ..... 

- Faites attention ...... 

• Pentru a crea o atmosferă de lucru plăcută, elevii, împărţiţi în patru grupe de câte 3, vor juca 

„Curierul expres”- exerciţiu de încurajare. 
Fiecare lider îşi trimite curierii să îndeplinească (în timp de 5 minute) sarcina de lucru 

notată pe post-it-urile primite de la profesor. 

Liderul fiecărui grup va da sarcina de îndeplinit. Va câştiga grupul care îndeplineşte corect 

sarcina în timpul cel mai scurt. 
Consignes: 

✓ Groupe 1: 

- Ouvrez tous les manuels de français! 
- Apportez une écharpe rouge! 

✓ Groupe 2: 

- Fermez tous les cahiers de français! 
- Effacez le tableau! 

✓ Groupe 3: 

- Donnez un dictionaire français-roumain à ....! 

- Récitez une poésie à ....! 
✓ Groupe 4:  

- Fermez la porte! 

- Écrivez/ Notez la date! 
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La terminarea jocului se anunţă câştigătorul/câştigătorii. Lecția continuă cu anunţarea titlui 

şi a obiectivelor lecţiei. 

Acest exemplu demonstrează că cei care gândesc critic pot opera sistematic cu cunoștințele 
pe care le au, iar pe măsură ce ajung să stăpânească procese metacognitive vor fi mai receptivi 

la noile idei pe care le vor îngloba, în mod productiv, în schemele lor de gândire. 

 

DEMERS CENTRAT PE ELEV = CALITATE ÎN EDUCAȚIE 

profesor învățământ primar Botezatu Luminița 

Școala Gimnazială Plopu Dărmănești, județul Bacău 

 
“Învăţătorul cu adevărat înzestrat este acela care îşi aduce clasa la stadiul 

în care să poată spune: Fiecă sunt de faţă ori nu, clasa îşi continuă activitatea. 

Grupul şi-a câştigat independenţa.” (Maria Montessori ) 

Fiecare copil care pășește pentru prima dată pragul școlii devine elev. Dar asta nu 
înseamnă că el își pierde proprietatea de a fi unic. E începutul unui drum lung, parcursul său 

școlar, a cărui primă etapă se desfășoară sub îndrumarea noastră, a învățătorilor. 

În activitatea noastră avem mereu de-a face cu alte și alte personalități în formare, dar 
cunoștințele, priceperile, deprinderile, capacitățile pe care dorim să le formăm sunt aceleași esti 

deopotrivă pentru toţi elevii .În context psihologic , termenul CES surprinde necesitatea de a 

individualiza evaluarea şi demersul educaţional în funcţie de particularităţile fiecărui copil şi în 

relaţie directă cu mediul . Este vorba , aşadar , de o abordare personalizată pentru a asigura 
necesităţile de bază în creşterea şi dezvoltarea copiilor . 

Fiecare elev are individualitatea lui definită de o serie de aspecte dintre care menționăm: 

• Un anumit specific psihologic reprezentat de anumite particularități ale proceselor sale 

psihice;unele însușiri psihice (aptitudini, temperament,) și structuri afectiv-emoționale 
distincte (interese, aspirații, convingeri, trebuințe etc.) 

• Un anumit nivel de dezvoltare intelectuală 

• Un anumit volum de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 

• O anumită experiență de viață și un anumit stil de a învăța . 

A fi conştienţi de faptul că toţi elevii noştri sunt personalitaţi distincte, unice, este 

esenţial. 
Interacţiunea cadrului didactic cu o clasă de elevi înseamnă a intra în contact cu categorii 

foarte diverse de elevi în funcţie de sex, etnie, apartenenţă religioasă, temperament, abilitaţi, 

competenţe, motivaţie pentru învăţare, rezultate şcolare etc. Elevii trebuie să se bucure de 

atenţie, energia şi sprĳinul cadrului didactic, de la cei cu performanţe slabe la cei cu performanţe 
ridicate, de la cei care au probleme de comportament la cei care sunt liniştiţi, de la cei care învaţă 

de plăcere la cei care au o motivaţie mai scăzută pentru învăţare. 

CE ÎNSEAMNĂ DIFERENȚIERE ÎN ÎNVĂȚARE? 
Prin diferențierea activității se înțelege cunoașterea și folosirea particularităților 

individuale cu scopul de a-l ajuta pe elev să se dezvolte la nivelul la care îi permit posibilitățile 

sale prin eforturi progresive. 
CUM SE POT PREVENI PROBLEMELE DE COMPORTAMENT ALE ACESTOR COPII?  

• sarcinile școlare trebuie să fie orientate către succes; 

• comentariile profesorilor trebuie să fie pozitive, în cel puțin 75% din cazuri; 
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• copilul trebuie să fie învățat să rezolve conflicte și să se descurce cât mai bine în 

situațiile din viața cotidiana; 

• trebuie stabilite clar consecințele comportamentelor inadecvate; de exemplu, copilul 

va petrece o perioada de timp într-un spatiu special desemnat pentru pauzele de 

activitate; 

• copilul trebuie “ocupat” permanent cu sarcini de învățare, dar care să-i fie accesibile; 

• spațiul de lucru nu trebuie să fie aglomerat; toate părțile camerei trebuie să fie vizibile; 

• atunci când este nevoie, se poate supraveghea copilul îndeaproape. 

STRATEGIILE DE PREDARE FOLOSITE CU ACEȘTI COPII SUNT URMĂTOARELE: 

• utilizarea unui program de predare-învățare foarte structurat (extrem de detaliat și 

concis); 

• sarcinile de lucru trebuie să fie mai degrabă individualizate decât sarcinile de grup; 

• consemnele și sarcinile de lucru trebuie să fie ușor de înțeles, iar timpul de rezolvare 

nu trebuie lungit foarte mult; 

• combinarea activităților de tip creion-hârtie cu cele fizice; 

• evitarea pedepselor sau a criticilor, adoptarea unei atitudini pozitive, de respect, 
armonioasa în raport cu copilul; 

• evitarea “creionului roșu”, a sublinierii rezultatelor incorecte ale copilului, 

evidențierea celor valide. 

CE DIFERENŢIEM? 

• conţinutul (curriculumul scris), 

• modul efectiv în care predăm (curriculumul predat), 

• strategiile didactice 

• intervenţiile specifice managementului clasei, 

• activitaţile didactice, 

• sarcinile de învăţare 

• instrumentele de evaluare. 
FORMELE CONCRETE DE REALIZARE A DIFERENTIERII PRESUPUN : 

• activităţi individuale sau individualizarea unor secvenţe de instruire ; 

• activităţi în grupuri mici, de 2-5 membri, grupuri omogenizate cu stabilitate relativă, 

cu durata de lucru variabilă, pentru a se evita astfel « stigmatizarea » unora sau, dimpotrivă, 

supraaprecierea altora; 
Conţinutul învăţării poate fi şi el diferenţiat; 

• se poate adapta la nivelul unor grupuri de elevi, conform posibilităţilor şi nivelului lor 

intelectual. 

• Unele teme se pot simplifica şi restrânge, altele pot fi extinse,astfel încât conţinutul 

programei de învăţământ să fie prezentat nuanţat, adecvat caracteristicilor individuale ale 

elevilor. 
EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

Activitate senzorial- kinestezică pentru dezvoltarea abilităţilor social – emoţionale 

ale elevilor cu deficienţă mintală. 
Durata : 10-15 min  

ACTIVITATEA – predarea literelor a, m, A, M ( clasa 1)  

Materiale şi resurse : -jetoane cu literele a, A, m, M -plastilină - o tava cu făină- planșe sau 
obiecte model : mărul , pom  
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Obiective :  

- Să realizeze corespondenţa dintre litere de mână şi cele de tipar  

- Să modeleze din plastilină literele învăţate( a, A, m, M)  
- Să execute conturul literelor  

Pe bancă copilul va avea jetoane cu literele pe care trebuie să le identifice , să răspundă la 

întrebările puse de către profesor . 
Apoi să asocieze litera de tipar cu litera învăţate cu degetul în aer , pe bancă, pe spatele colegului 

/ colegei din faţa sa 

-Să realizeze din plastilina obiecte : măr , pom , masă, arici. de mână.  
-Va realiza conturul acestor litere în aer după modelul  dat de mine .  

-Va confecționa obiecte simple din plastilină pentru a identifica sunetul ,,m,, 

Bibliografie: 

1.Iucu, R., B.,”Teoria și metodologia instruirii”, București: P.I.R., 2005. 
 

 

COMUNICAREA ȘCOALĂ-FAMILIE, CHEIA INTEGRĂRII CU SUCCES A 

ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

                                           profesor învățământ primar Toma Mimi-Lenuța 

                                     Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, jud. Bacău 

 

 Fiecare persoană are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea sa 
socială şi individuală. Cu atât mai mult când este vorba de copii, aceştia au dreptul de a se 

dezvolta şi forma cât mai adecvat pentru a-şi construi unicitatea şi a participa la identitatea 

socială şi culturală din care fac parte.  
 Toţi copiii au dreptul, la o educaţie de calitate, eficientă şi permanentă. Educaţia pentru 

toţi este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile acute ale timpului 

prezent. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. Societatea se 
caracterizează prin diversitate şi unicitate.  

 Educaţia pentru toţi este generatoarea perspectivei incluzive asupra educaţiei. Pornind 

de la deschiderea oferită de sintagma „educaţie pentru toţi”, prin acces şi participare, pas cu pas, 
se ajunge la educaţia incluzivă care se defineşte ca o schimbare majoră ce presupune politici, 

practici şi culturi incluzive. Educaţia incluzivă presupune existenţa sprijinului care să egalizeze 

şansele tuturor şi să se adreseze fiecăruia.  
 Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerintele în 

plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe 

de natură intelectuală, senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiții 

psihoafective, socioeconomice sau de altă natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul într -
o stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur, stare care nu-i permite o existență sau o 

valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și 

induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale. 
În consecintă, activitățile educative școlare și extrascolare reclamă noi modalități de proiectare 

și desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni 

în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional.  
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 Educaţia specială are în vedere un anumit tip de educaţie adaptată şi destinată copiilor 

care nu reuşesc să atingă în cadrul învăţământului obişnuit nivele educative şi sociale 

corespunzătoare vârstei. Aceşti copii sunt copii cu cerinţe/nevoi educative speciale.   
 Învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale este parte integrantă 

a sistemului de învăţământ şi are drept scop educarea, reabilitarea, şi/sau recuperarea şi 

integrarea educaţională, profesională şi socială a persoanelor cu probleme de cunoaştere şi 
învăţare, de comunicare şi interacţiune, senzoriale şi fizice, emoţionale, comportamentale şi 

sociale.  

 În majoritatea ţărilor europene există o tendinţă cvasi generală spre a alătura acronimului 
CES sintagme precum integrare şi incluziune în educaţia generală (mainstreaming), diversitatea 

copiilor şi persoanelor cu cerinţe (nevoi) educaţionale speciale – în câmpul larg al diversităţii 

umane.  

 Voi enumera în continuare câteva (sub)grupuri de persoane care, chiar dacă au o 
incidenţă mai redusă, necesită o atenţie educaţională specifică (aşa cum o solicită şi organizaţiile 

neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, care le apără şi promovează drepturile): cei cu 

dizabilităţi neuromotorii, cu sindromul Down, cu autism, cei cu HIV/SIDA, cu diverse boli 
(somatice sau neuropsihice), copiii hiperactivi etc.  

 Educaţia integrată - presupune ca relaţiile dintre indivizi să se bazaze pe o recunoaştere 

a integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor comune pe care le posedă.  
 Formele integrării copiilor cu CES existente în şcoala românească se bazează pe 

următoarele modele:  

 a. Modelul cooperării şcolii obişnuite cu şcoala specială - în acest caz, şcoala obişnuită 

coordonează procesul integrării şi stabileşte un parteneriat activ între cadrele didactice din cele 
două şcoli care vor experimenta şi susţine un nou mod de desfăşurare a activităţilor didactice, 

pregătind împreună conţinutul activităţilor şcolare, adaptând materialele şi mijloacele de 

învăţare folosite în timpul orelor şi oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă.  
 b. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala obişnuită - acest model 

presupune integrarea copiilor deficienţi în şcoli de masă unde să intre în relaţie cu elevii normali, 

facilitându-se, cu sprijinul cadrelor didactice şi specialiştilor din şcoală, o mai bună 

intercunoaştere şi relaţionare între cele două categorii de copii.  
 c. Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unui spaţiu sau a unei săli de 

instruire şi resurse pentru copiii deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala 

respectivă- în acest caz, profesorul care se ocupă cu elevii deficienţi este şi profesorul de sprijin 
care desfăşoară activităţi cu aceşti copii, atât în spaţiul special amenajat în şcoală, cât şi la orele 

de clasă, atunci când condiţiile solicită/permit acest lucru, colaborând direct cu profesorii din 

clasele unde sunt integraţi copiii.  
 d. Modelul itinerant- acest model favorizează integrarea într-o şcoală de masă a unui 

număr mic de copii cu cerinţe speciale, domiciliaţi la mică distanţă de şcoală (se evită astfel 

dezavantajul deplasărilor pe distanţe mari ale copilului) şi sprijiniţi de un profesor itinerant 

(specializat în munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficienţă); ei pot astfel participa 
la activităţile şcolii respective.  

 e. Modelul comun - este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că în 

acest caz profesorul itinerant este responsabil de toţi copiii cu deficienţe dintr-un anumit areal şi 
oferă servicii de sprijinire a copilului şi familiei, ajută părinţii la alcătuirea programelor de 

învăţare, urmăreşte evoluţia şcolară a copilului, colaborează cu profesorii şcolii obişnuite în care 
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este integrat copilul şi intervine atunci când apar probleme de învăţare sau de adaptare a copiilor 

la anumite cerinţe şcolare.  

 Învăţarea diferenţiată presupune adaptarea procesului instructiv-educativ la 
potenţialităţile individuale, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului, la interesele şi abilităţile 

fiecăruia. Trebuie să identificăm cu ușurință potenţialul creator al fiecărui elev în parte. În acest 

sens a fost elaborată Teoria Inteligenţelor Multiple care subliniază faptul că fiecare om are mai 
multe tipuri de inteligenţă, şi anume: inteligenţă verbal lingvistică, logico- matematică, muzical-

ritmică, corporal-kinestezică, vizual–spaţială, intra şi interpersonală, naturalistă.  

 În spaţiul şcolar, fiecare cadru didactic trebuie: să utilizeze strategii didactice diferite 
pentru situaţii de învăţare diferite;  nu există o strategie didactică cu aplicabilitate universală, 

indiferent de context; să fie conştient de ce alege o anumitã strategie didacticã, în ce constã 

eficacitatea acesteia, care sunt rezultatele învățării pe care dorim sã le atingem şi cum pot fi 

acestea probate, verificate; să adapteze strategiile didactice utilizate la caracteristicile 
beneficiarilor activităţilor de învăţare – nivelul de cunoştinţe, deprinderi cât şi la atitudinile şi 

gradul de motivaţie al acestora.  

 Argumentele utilizării strategiilor de educaţie diferenţiată ar putea fi: implică utilizarea 
unui material didactic variat, elevii fiind familiarizaţi cu tehnici de muncă independentă; 

stimulează originalitatea și creativitatea elevilor; valorifică experiența anterioară; sunt adaptate 

la stilurile proprii de învățare; respectă ritmul individual al copilului; stimulează spiritul de 
echipă; asigură corelarea intereselor cu obiectivele curriculare; fiecărui copil se acordă încredere 

în forțele proprii; profesorul permite elevilor să participe la evaluarea propriei lor munci; copilul 

este evaluat şi comparat cu el însuşi; criteriile de evaluare vor fi specifice fiecărui program 

instructiv-educativ, în contextul determinat de finalităţile generice.   

 Beneficiile desfăşurării unor activităţi diferentiate: toti elevii vor participa la activitățile 

propuse la clasă și vor fi implicați în rezolvarea tuturor sarcinilor; fiecare elev va fi implicat în 

activitate și va avea ceva de realizat; fiecare elev va reuși să rezolve sarcina propusă și cadrul 
didactic va ști cum/când să-i sprijine pe cei care au nevoie de ajutor suplimentar;  toti elevii vor 

primi sprijinul necesar atunci când vor avea nevoie; colectivul clasei va fi un colectiv închegat , 

iar elevii vor lucra împreună și se vor sprijini unii pe alții în învățare prin cooperare;  lacunele 

nu se vor constitui în bariere în învățarea elevilor și nu vor produce probleme majore mai târziu; 
toti elevii de la clasă vor trăi succesul si vor fi motivati pentru învățare; activitatea cadrului 

didactic va deveni mai eficientă și va economisi timp în predare pentru că nu va fi nevoie să 

revină frecvent asupra conținuturilor sau să realizeze programe de pregătire suplimentară pentru 
elevii care au lacune în învățare.  

 Familia este o unitate socială, un sistem deschis, care se supune unor schimbări rapide, 

radicale, în paralel cu schimbările din viaţa socială.  
 În familia unde este un copil cu dizabilităţi, funcţionalitatea familiei, în mare parte, 

depinde de atitudinea părinţilor faţă de copilul lor, gradul de acceptare a dizabilităţii, de 

problemele cu care se confruntă membrii familiei. Influenţa părinţilor asupra dezvoltării 

copilului este foarte mare. În cazul unor copii cu dizabilităţi, intervenţia timpurie a familiei în 
procesul de recuperare poate avea succes definitoriu pentru tot restul vieţii, în timp ce lipsirea 

copilului de mediul familial la vârste precoce îl condamnă la stagnare şi chiar degradare. Aceste 

raţionamente dictează apariţia în societate a unor servicii moderne şi eficiente de sprijinire a 
familiei în efortul ei de a-şi duce la îndeplinire menirea.  

 Este esenţială colaborarea părinţilor cu şcoala, respectarea recomandărilor venite din 

partea cadrelor didactice, a consilierului, a medicului, deoarece sunt benefice pentru întreaga 
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dezvoltare a copilului cu nevoi speciale, pentru integrarea lui cât mai bună în colectiv, dar şi 

pentru „modelarea” percepţiei şi atitudinii celorlalţi colegi faţă de persoanele cu nevoi speciale. 

Atunci când părinţii se implică în dezvoltarea copilului şi ţin legătura cu şcoala, copilul are 
numai de câştigat, recuperarea şi integrarea au mai multe şanse de reuşită datorită convergenţei 

acţiunilor întreprinse şi scopului comun de a forma şi integra în şcoală şi societate copilul. 

 Școala are rolul de a sprijini toate familiile, inclusiv cele care educă copii cu cerinţe 
educaţionale speciale, să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care ele 

se confruntă.  

Bibilografie:  

ABRIC, JEAN-CLAUDE (2002), Psihologia comunicării. Teorii și metode, Editura Polirom, 

Iași.  

AGABRIAN, MIRCEA (2006), Școala, familia, comunitatea, Editura Institutul European, Iași.  

AGABRIAN, MIRCEA; MILLEA, VLAD (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate, 
Editura Institutul European, Iași. 

 

 
RELAȚIA  EDUCATOR-FAMILIE-SOCIETATE 

profesor învățământ primar Rădulescu Paula-Maria 

Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești 
 

"Pentru a fi educatori perfecți, ar trebui să fim conștienți nu numai de ceea ce se petrece 

inlăuntrul nostru, dar si de ceea simt acei cărora ne adresăm." /Andre Berge  

 

Sistemul de învățământ , ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele 

și posibilitățile oferite de societate, afirmându – se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. 

Sub impulsul cerințelor dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, tinzând spre 
modernizarea metodelor de predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a 

formelor de colaborare, de cooperare dintre diferitele instituții educative ( familie-grădiniță-

școală). 

Intotdeauna grădinița și-a afirmat funcția socială de sprijinire a familiei în creșterea și 
educarea copiilor. Educația preșcolară a devenit o treaptă ce intră , în mod necesar, în 

componența educației continue în procesul complex al formării individului. Copiii sunt viitorul 

omenirii. De felul în care ne creștem și educăm urmașii depinde lumea de mâine. Poate fi o lume 
a progresului, a concordiei sau o lume macinată de conflicte, de ură și distrugeri. Devine tot mai 

necesar să se identifice soluții pentru ca toți copiii să aibă acces la educație și să participe la viața 

socială, să se integreze în societate și să fie cât mai adaptați. Acesta este un drept al tuturor 
copiilor, dar și o obligație a tuturor adulților. Organizarea adecvată a situațiilor de învățare în 

copilăria mică reprezintă o cerință evidentă , implicând atât instituțiile specializate (grădinițe), 

cât și familia și întreaga comunitate.  

Educația vârstelor mici este privită într-o viziune globală ca temelia personalității, iar 
societatea nu-și poate permite să lase la voia întâmplării procesele și situațiile în care se formează 

copilul. Procesul activităților cu caracter instructiv-educativ din gradiniță constituie un proces 

de învățare în care strategiile didactice sunt determinate de modul specific preșcolarului de a 
percepe lumea. Este vorba de un proces inițial al unei modelări sistematice, gradate, de 

comunicare în sistemul conexiunii inverse unde finalitățile se proiectează în raport de cerințele 

programei și de posibilitățile reale ale grupului de preșcolari. La acest nivel de vârstă , 
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dezvoltarea afectivă a fiecărui copil poate fi foarte diferită, iar mediul sociocultural, familial are 

o mai mare valoare. Dintre activitățile obligatorii desfășurate în gradiniță, un rol foarte important 

în conturarea personalității preșcolarilor îl joacă educația civică. Această categorie de activitate 
urmarește inițierea copilului, viitor cetățean, în practicarea unui comportament activ, 

responsabil, capabil de toleranță și respect față de sine și față de ceilalți, conștient de drepturi și 

datorii, liber și deschis spre alte culturi. Realizarea unor asfel de obiective cere educatorilor 
profesionalitate, pricepere în a selecta și organiza tipuri de activități, în funcție de 

particularitățile de vârstă ale copiilor. De aceea este imperios necesar să se creeze un climat 

afectiv plăcut diferit de cel al celorlalte activități,participativ și stimulativ pentru copii. 
Educatoarei ,model civic al copiilor, îi sunt necesare clarificarea obiectivelor acestor activități 

și optimizarea formelor organizatorice și participative, prin evitarea tendințelor expozitive, a 

îndoctrinării reproductive , ineficiente pentru cultivarea demnității și libertății individuale. 

Pregătirea pentru viață a omului de mâine începe din primele luni de existență și primii care pun 
bazele educatiei sale sunt părinții, familia. Conturarea principalelor trăsături ale viitorului 

cetățean începe în primii 6-7 ani . După această vârstă, școala și societatea intervin, contribuie, 

dar factorul hotărâtor îl constituie bazele educației din primii ani din familie.  
Copilul preșcolar ar trebui să aibă toate condițiile unui cadru optim în care să se dezvolte: 

această răspundere revine în mare masură familiei care poate îndeplini această sarcină printr-o 

colaborarare eficientă cu instituția preșcolarului. Familia oferă copilului un mediu afectiv, 
social, cultural. Mediul familial, mai ales sub aspect afectiv, este o școală a sentimentelor în care 

se modelează sub acest aspect personalitatea. Copilul trăiește în famila sa o gama variată de 

relații interindividuale copiindu-le prin joc în propria conduită . Familia poate să-i facă copilului 

mult bine ,dar poate să și greșească mai ales din cauza lipsei de viziune în legatură cu 
perspectivele asupra viitorului copilului. Unitatea de acțiune a doi factori foarte importanți în 

conturarea personalității copilului (gradiniță-familie) este condiționată de un mod comun de 

lucru și de o bună cunoaștere reciprocă. Parteneriatul efectiv cu familia și responsabilizarea 
acesteia față de educația copiilor, precum și implicarea comunității în activitatea și decizia 

educativă reprezintă preocupări fundamentale din domeniul preșcolar. Comunicarea dintre 

gradiniță/familie și comunitate depinde de gradul de înțelegere a necesității acestor acțiuni și 

decizii comune, precum și de respectarea statutului fiecăruia, prin prisma rolului pe care îl are 
în devenirea copilului . Părinții doresc adesea să participe în grădinițe la educația și dezvoltarea 

programului copiilor lor. Din colaborarea educatoare - copil –familie –comunitate, fiecare are 

de câștigat, dar cel mai important câștig il reprezintă creșterea, dezvoltarea și educarea copiilor. 
Copilul nu este o materie de modelat, ci o personaalitate în devenire care se poate constitui în 

partener al propriei sale formări.Depinde de educatoare să ofere ocazii de dezvoltare și să 

construiască împreună cu familia condițiile experimentării acționale și socializării copilului. 
Buna cunoaștere a ceea ce trebuie să primească copilul și primește concret din partea familiei, 

conjugată cu o muncă metodică, pe baze științifice, din gradiniță, în condițiile unei bune 

colaborări permanente dintre familie și gradiniță, al unei îndrumări suficiente a familiei 

reprezintă pârghii de bază în munca de bază a preșcolarului. Pentru o intervenție oportună trebuie 
ca educatoarea să cunoască bine condițiile vieții de familie unde trăiește copilul.Vizitele la 

domiciliul copilului cer mult tact și delicatețe, atât in privința modului de a intra în mijlocul 

familiei, cât și în privința felului de a interveni cu sfaturi.Acțiunea comună și apropierea mai 
mare se realizează dacă vizitele sunt reciproce, în sensul că și părinții vor trebui să vină în 

grădiniță , interesându-se de realizările copiilor din programul de activitate.  Cadrul metodic al 

unui schimb organizat de păreri, și mai ales de îndrumare a părinților pe anumite probleme este 
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reprezentat de programul consultațiilor individuale și colective (teme ca: ‘Scopul familiei în 

educația copiilor “). În cadrul consultațiilor individuale, în special, se pot rezolva probleme de 

îndrumare concretă pentru fiecare copil în parte(în condițiile unei colaborări de apropiere 
prietenoasă și multă discreție din partea educatoarei). Adesea neajunsurile în comportamentul 

copiilor sunt consecințele nefericite din familiile acestora, situații ascunse atât de părinți, cât și 

de copii cu un sentiment de jenă justificată.  
Premisa de la care trebuie să pornească întreaga activitate este unitatea, continuitatea și 

competența în munca educativă. Grădinița și familia vor urmări tot timpul ca viitorul cetățean 

să-și formeze o personalitate armonioasă care să poată răspunde situațiilor variate ale vieții. Dacă 
el a învățat să se comporte, își va găsi cu siguranță drumul și va fi pregătit pentru a se adapta 

progresului și schimbărilor. 

 
 

JIGSAW  SAU „METODA GRUPURILOR INTERDEPENDENTE” 

Profesor învățământ primar Mareș Alina 
Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

 

 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe promovarea metodelor 
interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii.  

JIGSAW (MOZAICUL) sau „metoda grupurilor interdependente” este o metodă 

bazată pe învăţarea în echipă. Este o  metodă de învăţare prin interdependenţa grupurilor şi 
exercitarea statutului de expert în rezolvarea unei sarcini de învăţare. Fiecare elev are o sarcină 

de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii 

informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. Această metodă asigură predarea în echipă și cooperare 

în înţelegerea lecţiei. Ea presupune trei etape: 
 PRIMA ETAPĂ 

-  se împarte clasa în grupe de câte patru elevi; 

-  se anunţă conţinutul lecţiei care va fi învăţat şi se împarte în patru subteme; 
-  se stabilesc sarcinile de învăţare pentru fiecare subtemă a lecţiei, explicându-se elevilor că 

sarcina lor este de a înţelege întreaga lecţie, aceasta fiind predată de colegi, pe fragmente. 

A DOUA  ETAPĂ 

- constituirea grupurilor de „experţi”: se numără de la 1 la 4, astfel încât fiecare membru al grupei 

să aibă un număr: elevii cu numărul unu vor constitui grupa de experţi numărul 1; elevii cu 

numărul doi vor constitui grupa de experţi numărul 2; elevii cu numărul trei vor constitui grupa 

de experţi numărul 3; elevii cu numărul patru vor constitui grupa de experţi numărul 4.  
-  fiecare grupă de experţi se va aşeza la locul indicat, iar elevii componenţi ai echipei vor trebui 

să studieze materialul prezentat. Ei trebuie să studieze materialul de studiul al grupei lor, să-l 

analizeze, să-l discute între ei pentru a-l înţelege. Apoi trebuie să hotărască modul în care îl vor 
preda/ explica când se vor întoarce la grupul iniţial.  

Este foarte important ca fiecare elev să înţeleagă că este responsabil de predarea 

acelei părţi de lecţie. 
A TREIA ETAPĂ 

- revenirea „experţilor” la grupa iniţială și predarea de către fiecare „expert” a conţinutului 

studiat; 

- prezentarea temei în unitatea ei logică. 
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APLICAȚII 

Clasa pregătitoare /   Matematică și explorarea mediului /  CORPUL UMAN 

PRIMA ETAPĂ 
- copiii sunt aranjaţi pe grupe de câte patru şi vor fi informaţi că vor studia tema “Corpul 

uman”; Fiecare grupă îşi va alege un nume: grupa gărgăriţelor, florilor, fluturaşilor şi 

veveriţelor. Copiii vor primi ecusoane cu imaginea reprezentativă a grupului din care fac parte; 
- se împarte tema “Corpul uman” în patru subteme:  

               * alcătuirea corpului uman; organe de simţ – simţuri; 

               * înfăţişarea omului; 
               * dezvoltare – schimbare; 

               * menţinerea sănătăţii. 

- se discută despre temă, se menţionează materialele didactice ce pot fi folosite în abordarea 

temei. 
A DOUA ETAPĂ 

- se formează echipele de experţi. Fiecare copil din fiecare grupă va alege un număr de la 1 la 4. 

Astfel se vor forma echipele de “experţi”. Vom avea echipa de experţi numărul 1 formată dintr-
o gărgăriţă, un fluturaş, o veveriţă şi o floare. La fel şi celelalte echipe: “experţii” numărul 2, 

“experţii” numărul 3 şi “experţii” numărul 4; 

- fiecare grupă de “experţi” se va ocupa de studiul unei subteme şi va trebui să completeze câte 
o fişă de lucru (se intuiesc fişele de expert pe subteme şi se fac cunoscute sarcinile de învăţare; 

se va preciza modalităţile de lucru şi timpul de studiu); 

- copii încep să studieze subtema propusă, analizează, compară, discută, rezolvă; 

- cadrul didactic îi îndrumă pe copii, îi ajută să înţeleagă mai bine unele aspecte, îi orientează în 
sarcinile propuse. 

  SUBTEMA 1 - Alcătuirea corpului uman; organe de simţ – simţuri 

- copii vor discuta despre alcătuirea corpului uman; despre organele de simţ şi rolul acestora; 
- vor avea de rezolvat un puzzle (un corp de băiat); 

- vor primi câte o fişă cu imagini ale organelor de simţ şi imagini reprezentative pentru rolul lor    

(vor realiza corespondenţa între ureche şi un clopoţel, între ochi şi o imagine cu un curcubeu, 

între nas şi o floare, etc.). 
- se va discuta despre părţile componente ale corpului uman (ce se poate spune despre fiecare în 

parte : ce facem cu mâinile ? la ce ne ajută?; ce putem face cu picioarele ?  la ce folosesc: gura, 

nasul, urechile, ochii, pielea?).  
SUBTEMA 2 - Înfăţişarea omului.   

- copii vor discuta despre înfăţişarea corpului uman: înălţime, greutate, aspect; 

- vor primi nişte jetoane ce reprezintă oameni  înalţi sau scunzi, graşi sau slabi, tineri sau bătrâni, 
de gen feminin sau masculin, etc. Sarcina lor va fi să realizeze un colaj pe tema: “Găseşte 

perechea opusă”; 

- se va discuta despre: asemănări și deosebiri între oameni; de ce nu sunt toţi la fel de înalţi, de 

graşi sau slabi, de ce nu au toţi aceeaşi culoare a ochilor, a părului, a pielii, etc.;      
SUBTEMA 3 -  Dezvoltare – schimbare 

- se va discuta etapele de dezvoltare a omului, cât trăieşte un om; 

- această echipă de experţi va primi imagini ce reprezintă copii nou născuţi, bebeluşi, preșcolari, 
şcolari, adolescenţi, oameni adulţi, maturi, bătrâni. Sarcina lor va fi să realizeze “piramida 

vârstelor” – să aşeze imaginile ce reprezintă nou născuţi și până la bătrâni, în ordinea cronologică 

a etapelor de vârstă; 
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- se va discuta cu ei despre etapele de dezvoltare ale omului; deosebirea dintre un sugar şi un 

preşcolar; între un tânăr şi un bătrân, etc.; ce activităţi desfăşoară un bebeluş, un preşcolar, un 

şcolar, un adolescent, un tânăr, un adult, un bătrân; de ce mor oamenii.   
SUBTEMA 4 – Menținerea sănătății 

-   se va discuta despre ce înseamnă a fi sănătos, cât este de importantă sănătatea şi ce putem 

face pentru a o păstra; 
-   se va urmări un filmuleţ (un ppt) despre menţinerea sănătăţii: imaginii despre igiena corporală, 

despre hrană, mişcare. Sarcina de lucru va fi să realizeze un colaj cu imaginile de pe măsuţă, 

imagini ce vor repreznta modalităţi de menţinere a sănătăţii. Unele imagini vor oferi exemple  
pozitive, altele negative. Ei vor trebui să aleagă doar pe cele bune de urmat şi să realizeze colajul 

ce-l vor prezenta colegilor din grupa lor iniţială (grupa florilor, veveriţelor, fluturaşilor şi 

gărgăriţelor); 

-   se va discuta cu ei despre ce trebuie să facem pentru a fi sănătoşi; care sunt alimentele 
sănătoase pentru organismul nostru; de ce este nevoie de mişcare, sport, aer curat; de ce este apa 

importantă pentru organism; unde inspirăm aer curat,etc. 

A TREIA ETAPĂ 
-  după rezolvarea sarcinilor de către echipele de “experţi”, aceştia se întorc la echipele iniţiale 

şi predau/povestesc ce au aflat despre subtema propusă, despre ce au discutat, ce au făcut; se vor 

pune întrebări, se vor găsi argumente şi se vor oferi explicaţii, punându-se accent pe esenţialul 
fiecărei subteme; 

-  împreună vor rezolva o fişă de evaluare, un poster ce va cuprinde sarcinile: 

➢ desenați ceva ce vedeți, auziți, simţiți, mirosiți sau puteți gusta; 

➢ desenaţi o pereche de oameni  diferiţi; 
➢ uniţi punctele de lângă fiecare imagine, în ordinea etapelor de dezvoltare a omului şi 

spuneţi ce aţi obţinut (vor obține o inimă); 

➢ coloraţi un desen despre alimentaţia sănătoasă (fiecare grupă va atașa desenul pe 
poster): “ Hora fructelor”, “ Hora legumelor”, “ Legumele vesele”, “ Fructele vesele”, 

etc. 

La final se va realiza o evaluare finală cu toată clasa și fiecare echipă îşi va prezenta 

posterul. În limita timpului disponibil se poate realiza un joc (“Arată ce spun”: la semnalul 
cadrului didactic copiii trebuie să arate ce parte a corpului este menționată. Ei trebuie să fie 

atenţi, fiindcă cadrul didactic va încerca să-i încurce, solicitând indicarea unei părţi, în timp ce 

va arăta altceva. Copiii trebuie să reacţioneze corect şi să arate ceea ce se spune. Sunt apreciaţi 
copiii care execută corect).  

   Această metodă dezvoltă capacităţi de ascultare, cooperare, implicare activă în 

rezolvarea unei sarcini. Elevii învaţă să demonstreze, să pună întrebări, să argumenteze și prin 
folosirea ei în diverse lecții se exersează deprinderea de prezentare şi expunere, copiii folosind 

căi variate pentru a învăţa pe alţii. 

Bibliografie: 

-    Elena Gongea, Silvia Breben, G. Ruiu, M. Fulga „Metode interactive de grup” – ghid 
metodic,  Editura Arves 

-      Elena Hussar, Diana Aprodu  -  „Şcoala Incluzivă – Şcoală Europeană”,  Editura Casei 

Corpului Didactic Bacău, 2008 
-     „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”- prezentare şi explicitări, Didactica Publishig 

House, Bucureşti, 2009 
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EDUCAȚIA PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

profesor învățământ primar Trandafir Florentina 
Școala Gimnazială „Ioniță Sandu  Sturdza” Săucești, Bacău 

 

„Educația este un proces al vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie 
să reprezinte viața actuală, viața tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o 

duce în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” John Denvey 

              Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai 
ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe 

informativ pe formativ. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai 

evident faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, 

își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalităților copiilor. Învățământul are misiunea 
de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic și socioafectiv, pentru o cât mai ușoară 

integrare socială. 

              Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Trebuința de a se juca, de a fi mereu în 

mișcare, de a pune întrebări despre ceea ce-i înconjoară (formal și informal) este tocmai ceea ce 
ne permite să împăcăm școala cu viața. În cadrul acestor activități elevii se desprind să folosească 

surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, să se dezvolte 

creativ, învață să învețe, se autodisciplinează, ”se eliberează de tirania profesoratului” 

(Costantin, Noica, „Jurnal filozofic”, pag.7-8). 
           Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități 

socio-culturale, facilitatea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în 
ansamblu ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale. Aceste activități trebuie să le privim ca întreguri, nu ca părți rupte și scoase din 

viața reală a copilului. Ele se desfășoară într-un cadru informal, ce le permite tinerilor/elevilor 

cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății, să-și maximizeze 
potențialul intelectual și latura relațional-valorică. 

          Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 

respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestor activități extrașcolare. Activitătile 
acestea dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerilor în actul decizional în 

contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se 

astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 
         Plimbările, excursiile în natură, „o carte pe care o scoţi din bibliotecă, un Preludiu de Bach 

pe care-l pui seara, în linişte, sau un exemplu de seninătate intelectuală, sunt mult mai educative 

decât o lecţie.”( Costantin, Noica, „Jurnal filozofic”, pag. 9). La vârsta școlară, copiii sunt foarte 

receptivi și ingenioși. Ei pot reda cu succes imaginea realității, a unei cărți citite sau a unei piese 
muzicale audiate în cadrul activităților de desen/modelaj, în activitățile creative. 

        Exemple de activități extrașcolare  pe care copilul/tânărul elev le poate realiza sunt 

multiple. Ele variază în funcție de locație, modul de realizare, forma, timpul acordat, instituțiile 
și persoanele implicate. Acestea pot fi: vizite la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, 

case memoriale; vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive; 
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excursii și tabere școlare;plimbări în aer liber; spectacole; serbările și festivitățile; șezători 

literare; carnaval; activități propuse de elevi și părinți; etc. 

        Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de copii, cât și de factorii educaționali în măsura 
în care: valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră 

plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățământ; 

formele de organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-și 
manifesta în voie spiritul de inițiativă; participarea este liber consimțită, necondiționată, 

constituind un suport puternic pentru o activitate susținută; au efect pozitiv pentru munca 

desfășurată în grup; creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

        Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase, valoroase și fructuoase. 

„Stări de spirit, asta trebuie dat altora, nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături”(Costantin, Noica, 

„Jurnal filozofic”, pag.9). 
Bibliografie: 

1.Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, 2000,Editura Aramis, București; 

2.Văideanu G., Educaţia la frontiera dintre milenii, 1988, Editura Politică, Bucureşti 
 
 

                                MINIGHID SCRIS   FACIL PENTRU APLICAȚIA EDPUZZLE 

                                                                    AMEȚITOR 

Gurin Ion 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare“ Bacău 

 

Voi vorbi, în cele ce urmează, despre aplicațiile concepute cu ajutorul site-ului 
https://edpuzzle.com/, cu o arie largă de utilizare, ca după imensa creativitate de care poate 

dispune un cadru didactic. Aplicația poate fi folosită pentru a obține un feedback rapid/ evaluativ 

asupra conținutului livrat. O văd foarte bine folosită în cadrul orelor de educație civică (clasele 

III - IV)/dezvoltare personală (pregătitoare - a II-a), dar și în cele de limba și literatura română. 
La fel de bine poate fi folosită ca suport pentru bine-cunoscuta metodă a predicțiilor. Mă opresc 

aici! 

Consider că deja aveți dispozitivul de lucru în față, iar în browser este deschis link-ul de 
mai sus. Pentru început, pentru că vă aflați la prima utilizare a acestuia, va trebui să folosiți (prin 

click) butonul „Sign up“ (Înscriere). Ar trebui să fie evidențiat, ușor recognoscibil. Pe ecranul 

meu este colorat cu albastru. În prima fereastră care se va deschide va trebui să dați click pe 
caseta „I’m  a Teacher“, pentru că sunteți cadru didactic. Acest lucru vi se va cere la fiecare 

logare. Urmează fereastra în care veți începe, propriu-zis, să vă creați contul – „Sign in with 

Google/ Microsoft“. Ideal ar fi să vă înregistrați cu un cont de serviciu, cel asociat platformei 

de pe care vă desfășurați activitatea în mod asincron la școală, deoarece veți putea atribui (asign) 
teme direct în clasa virtuală. Firește, aveți și opțiunea de a vă crea contul în baza unei adrese de 

e-mail, introducând datele personale (nume, prenume, adresă de e-mail, parolă). Înainte de a da 

click pe caseta „Create new account“, va trebui să bifați, obligatoriu, pentru că altfel nu veți 
putea finaliza crearea contului, caseta ce precede propoziția „I agree to Edpuzzle’s Terms of 

Service and Privacy Policy“ (Sunt de acord cu Termenii și condițiile Edpuzzle și cu Politica de 

https://edpuzzle.com/
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confidențialitate). De altfel, aceasta nici nu va fi activă (nu va trimite comanda, prin click, spre 

acțiunea de creare a contului) dacă nu aveți toate câmpurile completate cum trebuie, inclusiv că 

ați acceptat Termenii și condițiile, respectiv Politica de confidențialitate. Mai există o casetă/ 
câmp care are posibilitate de completare, „Referral code (optional)“, dar, după cum v-ați dat 

seama, completarea este opțională, așadar puteți trece peste acest pas. Le fel de bine, puteți sări 

și bifarea opțiunii „Keep me posted on my account, Edpuzzle updates and special offers“, fiind 
o opțiune prin care platforma v-ar ține la curent cu activitățile din contul dumneavoastră, update-

uri la platformă, oferte (asta ar putea fi interesant, mai ales dacă este în calcul un discount serios). 

Întorcându-ne la, nu vă rămâne decât să apăsați ultimul buton/ casetă din fereastră, care acum 
s-a colorat în albastru, deci este activ - „Create new account“.  

În următoarea fereastră veți regăsi spațiul de lucru. Bara principală (orizontal, sus), care 

conține și meniul, se  află în partea stângă a ferestrei. Se poate ascunde/ face vizibil apăsând pe 

imaginea cu cele trei linii paralele și echidistante aflate în stânga logo-ului Edpuzzle. Acolo vezi 
găsi submeniurile „Discover“, „My content“, „My network“. Accesându-l pe primul, veți putea 

căuta aplicații concepute de alți utilizatori. Accesându-l pe al doilea, veți regăsi, după ce veți 

crea și dumneavoastră aplicații, materialele proprii. Acolo le puteți organiza după module/ 
capitole/ discipline etc. În următorul submeniu veți putea regăsi colegii din organizația 

dumneavoastră care lucrează pe această platformă și cu care ați putea face proiecte, mai ales în 

cadrul catedrei. Imediat sub acestea, veți regăsi și opțiunea „My classes“, de unde vă veți putea 
adăuga clasa/ clasele la care predați/ cursurile pe care le predați. În dreapta, veți regăsi un buton 

de „+“. Printr-un click pe acesta, se va deschide o fereastră, „Add a new class“, în care aveți 

posibilitatea fie să creați o clasă nouă (selectare casetă „Create new class“), fie să vă conectați 

clasa („Connect you LMS class“) de pe una din platformele: Google Classroom sau Microsoft 
Teams etc. Sunt 9 platforme care se pot conecta. 

În  dreapta ferestrei, dar în stânga pictogramei contului dumneavoastră (de unde vă puteți 

și deloga; acolo vă veți vedea fotografia de profil, dacă aveți una încărcată în contul de e-mail), 
sărind peste butonul cu pictograma ce conține „?“, unde veți găsi asistență legată de utilizarea 

platformei, veți identifica butonul „Add content“ → „Discover video content“, cu opțiunile: 

„Upload video“ (dacă aveți filmulețul deja pe dispozitivul dumneavoastră/ Google Drive – 

trebuie să fie mai mic de 1 GB; se poate încărca din locația dispozitivului sau trage (drag) dintr-

o fereastră), „Record video“ (veți începe să filmați ecranul, cu/ fără voce)  și „Student project“. 
Veți putea folosi, în planul Basic, care este gratuit, 20 de filmulețe. Pentru mai multe, va trebui 

să vă extindeți planul, beneficiind, firește, și de mai multe avantaje. 

Pe bara de sus, în centru, avem o casetă de completare, pe care scrie, estompat, „Search 
or paste YouTube URL“ (caută sau lipește link-ul de YouTube, pe care l-ați copiat anterior din 

fereastră; pentru lipire puteți folosi și combinația de taste, apăsate simultan, Ctrl+V). După 

această operație, apăsând tasta „Enter“, clipul/ filmulețul va fi încărcat și va putea începe 

prelucrarea acestuia.  
Dacă doriți doar o secvență din acesta, și nu îl folosiți integral, aveți posibilitatea de a-l 

tăia (opțiunea „Cut“). Pentru a face acest lucru, nu trebuie decât să glisați stânga-dreapta pe 

banda derulatoare de sub video. Dacă ați tăiat mai mult sau mai puțin din filmuleț, aveți 
posibilitatea de a anula ceea ce ați lucrat (opțiunea și butonul „Reset“ sau să vă întoarceți pe 

pașii anteriori (butonul și opțiunea „Undo“). 

Cea mai importantă parte o regăsiți în meniul „Questions“, de unde veți putea insera, la 

secvențele de timp potrivite și alese de dumneavoastră, pe videoclip diferite sarcini de lucru: 
item cu mai multe variante de răspuns, „Multiple-choice question“ (item obiectiv), sau item cu 
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răspuns deschis, „Open-ended question“ (item subiectiv), unde elevul poate să răspundă, 

folosindu-se de text, cum dorește. Avem și opțiunea „Note“, de unde putem insera note/ gânduri/ 

întrebări de reflecție oriunde în filmuleț. 
După terminarea unui astfel de filmuleț și atribuirea în clasa de elevi, veți putea 

monitoriza activitatea acestora. Atât dacă lucrați în mod asincron, cât și dacă sunteți în mod 

sincron, veți putea monitoriza activitatea lor. De exemplu, în modul de lucru asincron, veți putea 
vedea cât au parcurs din material, dacă l-au deschis sau chiar dacă nu au făcut-o sau cât timp au 

petrecut pentru parcurgerea lui. Mai mult, veți putea vedea punctajul obținut, în funcție de 

opțiunile lor de răspuns. În cazul întrebărilor care cer răspuns liber, acesta va trebui validat, iar 
ulterior se va însuma progresului total. Punctajele acestora se vor regăsi și în catalogul din 

Classroom. 

Fiind vorba totuși doar despre un minighid, trebuie să mă opresc, dar dumneavoastră 

puteți să explorați în continuare, singuri, platforma/ site-ul. Totuși, în final, vă invit să explorați 
meniul ce se deschide prin click pe pictograma contului (rotundă, colț dreapta, sus), pentru că 

veți descoperi niște provocări plăcute.  

Până atunci, vă las un model:https://edpuzzle.com/media/5fae59c822624d40dc6a4588. 
Lecție de clasa a III-a – „O vizită la Cumuleta“, după George Ricus. 

 

  
ÎNVĂȚAREA CLASICĂ VERSUS ÎNVĂȚAREA MODERNĂ 

profesor Misăilă Lavinia 
 Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești 

 

 Educația joacă un rol cheie în dezvoltarea civilizației umane. Încă din cele mai vechi 

timpuri, metoda de învățare evoluează constant cu timpul și trece prin numeroase schimbări 
datorită tehnologiilor avansate. Cu toții suntem destul de familiarizați cu modalitățile tradiționale 

de învățare în care educația este împărțită între pereții sălii de clasă unui grup de elevi. Cu toate 

acestea, odată cu intervenția internetului și a tehnologiei digitale, există tendința ca platformele 
online să înlocuiască sălile de clasă din cărămidă și mortar. Beneficiind în același timp de o 

gamă largă de elevi de pe tot globul, sistemul educațional modern a eradicat complet limitarea 

de spațiu a unei săli de clasă fizică. 

 Când spunem educație, primul lucru care ne vine în minte este să obținem o educație 
stând într-o încăpere cu elevii și profesorii care dau note despre subiectele în cauză. Dar în zilele 

noastre este mai degrabă a sta singur într-o încăpere cu ecrane în față, participând la cursuri 

online. 
 Așadar, aici se pune întrebarea în ce moduri ne afectează educația modernă viețile, ce 

stil de educație este de preferat să fie cel care trebuie implicat și, mai presus de toate, care sunt 

avantajele și dezavantajele educației tradiționale și ale educației moderne. 
 Învățământul tradițional se mai numește și învățământ clasic sau învățământ general. O 

motivație cheie pentru educația tradițională este transmiterea valorilor, abilităților morale și 

sociale următoarei generații, cunoștințe necesare pentru a supraviețui. În educația tradițională, 

elevul învață despre obiceiurile și tradițiile comunității în care trăiește. Acest tip de educație este 
oferit în principal elevilor sub formă de repetiție orală. 

 Educația modernă este cea mai recentă versiune a educației în școli și instituții de 

învățământ în secolul XXI. Se concentrează nu numai pe cursuri remarcabile în economie științe 
și arte, dar își propune și să promoveze gândirea critică, abilitățile de viață, educația valorică, 

https://edpuzzle.com/media/5fae59c822624d40dc6a4588
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abilitățile analitice și abilitățile de luare a deciziilor pentru elevi. Educația modernă utilizează, 

de asemenea, cea mai recentă tehnologie, cum ar fi aplicații mobile, forumuri audio și video, 

cum ar fi YouTube, podcasturi, cărți electronice, filme etc., pentru a preda elevilor și a face 
procesul de învățare atractiv și captivant. 

 Metodele moderne de predare sunt foarte importante și joacă un rol important în 

dezvoltarea educației și cunoștințelor copiilor. Educația modernă include o varietate de metode 
de învățare și predare, inclusiv învățarea spațială, care încurajează elevii să comute rapid între 

activități. Odată cu aplicarea științei și tehnologiei în metodele de predare, educația devine mai 

interesantă și mai ușoară pentru elevi. 
Cum diferă educația modernă de educația tradițională? 

Sistemul de învățământ tradițional 

Învățarea tradițională deține utilizarea instrumentelor convenționale de învățare care includ 

tablă, cretă, cărți și pixuri. Închiși în pereții sălilor de clasă, elevii dobândesc educație de la 
profesorii prezenți în clasă și primesc asistență directă de la aceștia în timpul neplăcerilor sau 

îndoielilor cu privire la materie. Înscriși la unitatea de învățământ pentru o anumită perioadă, 

elevii participă la ore în fiecare zi. Încă urmată de un număr mare de instituții de învățământ, 
învățarea obișnuită prin sălile de clasă are propriile sale avantaje. 

Avantajele sistemului de învățământ tradițional 

Expunere socială: a fi expus la un grup de elevi din diferite locuri din lume va fi întotdeauna 
distractiv și relaxant. Nu numai că va spori schimbul de cunoștințe, dar îi va încuraja pe elevi să 

învețe mai multe. 

Activități extracurriculare: într-un grup de elevi de aceeași vârstă, învățarea poate fi 

academică, urmată de alte activități de grup care promovează o învățare adecvată. Elevii nu 
numai că pot participa la diferite activități, dar învățarea în clasă le va extinde capacitatea de 

învățare la maximum. 

Îndrumarea adecvată: prezența unui profesor calificat pe o disciplină, este de asemenea, 
benefică, deoarece îndoielile care apar la mijlocul cursului pot fi rezolvate atunci și acolo și va 

promova mai multe interacțiuni elev – profesor, care se vor adăuga la capacitățile de învățare 

ale elevilor. 

Interacțiuni față în față: elevii sunt capabili să aibă interacțiuni directe cu profesorii lor. Ei 
sunt capabili să pună întrebări și primesc mai multe explicații cu privire la domeniile în care au 

îndoieli. 

Dezavantajele sistemului de învățământ tradițional 

Învățare generalizată: educația generalizată pentru toți elevii face dificil să învețe lucruri care 

îi interesează. Diferiți elevi au talente și interese diferite pe care această educație generală nu le 

oferă. Elevii vor petrece mai mult timp cu mai mult efort pentru a studia materii la care nu sunt 
buni, iar acest lucru nu îi va ajuta în viitoarea lor carieră. 

Ascultători pasivi: în educația tradițională, elevii ar trebui să-și asculte profesorii. Uneori elevii 

nu fac efort să-i asculte pe profesori. Le lipsește interesul pentru prelegeri și devin ascultători 

pasivi. 
Fără timp flexibil: educația tradițională urmează un program rigid, care este dificil de studiat. 

Elevii au dificultăți în a face față. 

Scump: învățământul tradițional este mai scump decât cel modern deoarece școala oferă 
anumite facilități pentru a căror funcționare se cheltuiesc fonduri mari.  
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Învățare centrată pe profesor: profesorul și cărțile sunt principalele surse de informații. 

Studenții nu pot învăța lucruri noi, iar cunoștințele lor sunt limitate la cunoștințele oferite de 

cărți și lectori. 
Sistemul educațional modern 

 Educația modernă diferă semnificativ de metodele tradiționale și este acum practicată 

pe scară largă în școli, cu un accent mai mare pe știință și tehnologie. O varietate de tehnologii 
informatice, internetul și prezentările cu proiectoare ajută educația modernă să facă orele 

interesante și interactive pentru elevi. Spre deosebire de manualele tradiționale și de învățarea 

teoretică, educația modernă reduce granițele sistemului tradițional la învățarea prin 
experimentare și experiență. Elevilor li s-au oferit fapte și cunoștințe cunoscute în educația 

tradițională, dar, în același timp, au fost introduse abilități de gândire critică și de rezolvare a 

problemelor, astfel încât să poată efectua cercetări și să atingă niveluri superioare în educația 

online. 
 Învățarea prin diferite site-uri web, prin utilizarea internetului a ajuns ca tehnică recentă 

de învățare. Depășind adversitățile asociate cu metodologiile primitive de predare, educația 

modernă transmite cunoștințe mai eficient și mai organizat. Oferind cunoștințe prin platforme 
online sau site-uri web, s-a reușit atragerea nu numai a elevilor, ci și a profesorilor Avantajele 

sistemului de învățământ modern 

Flexibilitate: datorită orelor flexibile asigurate de predarea online, fără limitarea unei anumite 
perioade de timp, chiar și profesioniștii și cursanții cu fracțiune de normă pot beneficia de 

aceasta. Aproape toată lumea urmează un program de explozie și mulți oameni care și-au 

întrerupt studiile din cauza complicațiilor legate de locul de muncă și-au reluat învățarea din 

cauza acestor platforme digitale de învățare.  
Cost mai mic: învățarea digitală sau online câștigă recunoaștere datorită costului său mai mic 

efectiv, reducând costurile de școlarizare, de admitere și alte facilități de bază asociate cu 

sistemul de învățământ. Elevii interesați să urmeze cursuri în străinătate sau în locuri îndepărtate, 
nu au nevoie să călătorească sau să stea în gazdă, dar își pot continua învățarea prin internet. 

Gamă largă de conținut: prin învățarea cu ajutorul tehnologiei, elevii pot alege dintre cursurile 

disponibile și pot începe să dobândească cunoștințe. Oferind o gamă mai diversificată de 

curriculum, învățarea online oferă, de asemenea, avantajul de a alege mai mult de un curs, în 
funcție de interesul cursantului.  

Dezavantajele sistemului modern de învățământ 

Șansa de a fi distras: elevii care sunt mai puțin hotărâți și lipsiți de automotivare au șanse mari 
ca ei să fie distrași. Elevii își pierd ușor atenția și ajung să facă altceva. 

Cursanții devin izolați: cursanții nu au nicio interacțiune cu lumea exterioară, elevul are o șansă 

mare să se simtă singur și izolat. 
 Deoarece metodele tradiționale folosesc repetarea și memorarea informațiilor pentru a-

i învăța pe elevi, înseamnă că aceștia nu își dezvoltă gândirea critică, abilitățile de rezolvare a 

problemelor și de luare a deciziilor. Pe atunci, educația sau cunoștințele se concentrau doar pe 

abilitățile necesare pentru a supraviețui. Apoi a venit epoca aplicării pe scară largă a științei și 
tehnologiei în viața de zi cu zi. Aceasta a fost și perioada în care știința și tehnologia au început 

să se dezvolte cel mai rapid. Smartphone-urile, laptopurile și notepad-urile au devenit un mijloc 

de învățare în aceste zile. 
 „Se credea că educația este destinată doar oamenilor din înalta societate.” 

 Oamenii credeau că educația modernă este dăunătoare pentru copiii lor, deoarece 

educația modernă nu învață religii, tradiții și obiceiuri. Educația tradițională este studiul culturii, 
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tradițiilor și obiceiurilor, în timp ce educația modernă îi învață pe elevi să-și îmbunătățească 

abilitățile. 

 În metodele tradiționale de predare, elevii învață prin abilități de memorare, în timp ce 
în sistemele moderne de învățământ, elevii învață prin interacțiunea om-mediu. Spre deosebire 

de învățarea stresantă a vechiului sistem de învățământ, elevii din noua școală consideră că 

învățarea și notarea sunt foarte ușoare și distractive. Învățarea incrementală este comună atât în 
sistemele școlare vechi, cât și în cele noi. Educația modernă și progresivă are ca scop satisfacerea 

nevoilor, intereselor și abilităților individuale ale elevilor. 

 După cum am discutat mai devreme, atât metodele educaționale tradiționale, cât și cele 
moderne sunt importante și, prin urmare, școala trebuie să prețuiască și să promoveze ambele 

tipuri de educație. Cu timpul metoda educațională centrată pe profesor a fost transformată într-

o metodă centrată pe elev.  

 Cu toate acestea, în predarea tradițională lipsește vorbirea și practica de comunicare și 
mai există o problemă semnificativă cu motivația elevilor. Totuși, aceasta ar putea să nu fie o 

problemă atât de mare pentru profesorii care învață că motivația copiilor este un element esențial. 

Cel mai bun lucru de făcut este combinarea metodelor tradiționale cu cele moderne și și păstrarea 
unui echilibru între ele. 

 Educația, o abordare sistematică progresivă a învățării pentru dezvoltarea inteligenței, 

se bazează pe dinamism. În unele etape, avem nevoie ca educația noastră să funcționeze, ceea 
ce necesită metode de predare tradiționale și moderne. 

 

 

METODE INOVATIVE DE PREDARE - ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

Profesor Boșcor Mihaela-Violeta 

Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești 

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 

adapteze.” (Maria Montessori)  

Procesul de învățământ este un sistem complex, rezultat al interdependenței dintre 
predare, învățare si evaluare, cu o finalitate bine conturată – aceea de transpunere în practică a 

idealului educațional, dezvoltarea integral-vocațională a personalității. Calea principală prin care 

se realizează acest aspect este perfecționarea tehnologiei, respectiv a formelor, metodelor și 
mijloacelor prin care se ajunge la rezultatul scontat. Tehnologia didactică include într-un tot 

unitar toate componentele procesului de învățământ, insistând asupra interdependenței dintre 

conținut și toate celelalte aspecte, cum ar fi: organizarea, relațiile profesor-elevi, metodele, 

procedeele folosite etc. Un loc important în cadrul tehnologiei didactice îl ocupă strategiile 
didactice. Prin strategie didactică înțelegem un ansamblu de metode și procedee prin care se 

realizează conlucrarea dintre profesori și elevi în vederea predării, învățări, dar și evaluării unui 

volum de informații, a formării unor priceperi și deprinderi, a dezvoltării personalității umane. 
Pentru definirea metodei ținem seama de faptul că termenul provine din cuvântul grec 

„methodes”, care înseamnă „cale”. Metoda de învățământ este un demers tipic, folosit în 

procesul de învățământ atât de către profesor cât și de către educat în scopul educării acestuia 

din urmă, demers care are ca principale determinări, pe de o parte orientarea spre sporirea 
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cunoașterii și perfecționarea capacităților de cunoaștere, și pe de altă parte, relativa reglementare 

cu privire la etapele de parcurs, mijloacele strict necesare, limitele de eficiență. Învățământul 

modern pune un accent deosebit pe metodele interactive.  
Acestea presupun ca instruirea să se facă activ, elevii devenind astfel coparticipanți la 

propria lor instruire și educație. Prin folosirea metodelor interactive în demersul didactic sunt 

satisfăcute următoarele cerințe psihopedagogice ale activizării: 

 ➢ pregătirea psihologică pentru învățare;  

➢ prevenirea și reducerea influențelor negative ale diferitelor surse perturbatorii; 

➢ asigurarea repertoriilor congruente;  

➢ asigurarea unui limbaj comun între educator și educat;  

➢ utilizarea unor modalități eficiente de activizare.  

Prin folosirea metodelor interactive este stimulată învățarea și dezvoltarea personală, 
favorizând schimbul de idei, de experiențe și cunoștințe, asigură o participare activă, 

promovează interacțiunea, conducând la o învățare activă cu rezultate evidente, contribuie la 

îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o reală 
valoare activ-formativă asupra personalității elevilor. Pentru utilizarea eficientă a acestor 

metode, în practica didactică, este necesară cunoașterea teoretică, o minimă experiență în 

utilizarea acestora și integrarea corespunzătoare în proiectul didactic, în interrelație cu metodele 
tradiționale. Acest mod de predare transformă elevul într-un actor, participant activ în procesul 

învățări, pregătit să-și însușească cunoștințele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii, 

mobilizându-l în raport cu sarcinile de învățare date, se identifică cu situația de învățare în care 

este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări și formări, generată de cunoaștere. 
 Practica didactică bazată pe metode interactive presupune:  

➢ interacțiuni verbale și socio-afective nemijlocite între elevi, grație cărora se dezvoltă 

competențe intelectuale și sociale transferabile în diferite contexte formale sau informale;  

➢ atitudine deschisă, activă, bazată pe inițiativă personală;  

➢ o învățare în colaborare cu ceilalți colegi;  

➢ angajarea intensă a elevilor în realizarea sarcinilor (chiar dacă în cazul unora dintre 

ei nu se produce la primele experiențe de acest gen);  

➢ responsabilitatea colectivă și individuală;  

➢ valorizarea schimburilor intelectuale și verbale, mizând pe o logică a învățări care 

ține cont de opiniile elevilor.  

Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat pe 
descoperirea celuilalt, a unei participări active și interactive, la reflecție comună în cadrul 

comunicării educaționale din care face parte. Specific metodelor interactive este faptul că ele 

promovează interacțiunea dintre mințile participanților, dintre personalitățile lor, ducând la o 

învățare mai activă și cu rezultate evidente. Metodele interactive: 

➢ creează deprinderi;  

➢ facilitează învățarea în ritm propriu;  

➢ stimulează cooperarea, nu competiția;  

➢ sunt atractive;  

➢ pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învățare.  

Ofer spre exemplificare una dintre cele mai cunoscute metode interactive – ,,Metoda 

proiectuluiˮ.  
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Metoda proiectului este o metodă de predare-învățare activ-participativă care 

promovează dezvoltarea capacităților dinamice, dezvoltarea aptitudinilor elevilor, dar și o 

metodă de evaluare. Proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai 
asupra conținutului, dar și asupra formei de prezentare. 

 Caracteristici:  

➢ se desfășoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni;  

➢ începe în clasă prin precizarea temei, definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru;  

      ➢ continuă în clasă și acasă și se încheie în clasă prin prezentarea unui raport despre     

rezultatul obținut și expunerea produsului realizat;  

➢ poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup;  

➢ trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare;  

➢ facilitează transferul de cunoștințe prin conexiuni interdisciplinare.  

Avantajele folosirii proiectului ca metodă interactivă de predare – învățare – evaluare:      

➢ Valorizează experiența cotidiană, informațiile și interesele elevilor;  

➢ Oferă posibilitatea fiecărui elev de a se manifesta în domeniile în care capacitățile 

sale sunt cele mai evidente;  

➢  Oferă oportunități pentru realizarea unei cooperări educaționale între principalii 

actori ai educației: elev + elev, elev – învățător, învățători – elev – părinte;  

➢  Stimulează acumularea de cunoștințe, dezvoltă capacitățile și abilitățile de 

comunicare, colaborare și ajutor, determinând învățarea activă.  

Trebuie, însă, să avem mare grijă, când, cum și ce metodă aplicăm, deoarece demersurile 
didactice pe care le inițiem trebuie să fie în concordanță cu particularitățile de vârstă și 

posibilitățile cognitive și practice ale copiilor. Nu orice metodă poate fi aplicată în cadrul oricărei 

categorii de activitate sau la orice nivel de vârstă. În alegerea metodelor pe care le vom aplica, 
trebuie să ținem cont de tema tratată, de tipul ei (de predare, învățare, evaluare) și de nivelul de 

dezvoltare intelectuală al copiilor. De aceea, este necesar un studiu profund al acestor metode, o 

analiză amănunțită, creativitate, responsabilitate didactică și capacitate de adaptare și aplicare.  
Bibliografie:  

Boncu Ștefan – „Psihosociologie școlară”, Editura Polirom, București, 2013; 

Nicola Ioan – „Tratat de pedagogie școlară”, Editura Aramis, București, 2003;  
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FAMILIA, ȘCOALA ȘI BISERICA, SPAȚII DE PĂSTRARE A TRADIȚIILOR 

profesor învățământ primar Bușilă Ștefania-Laura 

Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Bacău  

 

              Problema păstrării valorilor identitare se cuvine să o abordăm cu toată seriozitatea mai ales 

în această perioadă de tranziție, când în societatea tradițională românească se simte tot mai mult 

mișcarea către lumea tehnologica și pierderea, cu timpul, a patrimoniului viu. Ca simplu observator, 
am remarcat acest lucru și consider ca fiind urgente înregistrarea, cu toate mijloacele, a obiceiurilor 

vii care mai există, cât și conservarea tradițiilor în forma lor vie, promovarea lor în spațiul european 

și euro-atlantic, ca o imagine vie, realistă, istorică și contemporană a românilor.  

http://str.crestin-ortodox.ro/foto/1194/119310_tarani.jpg
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Iar daca am dori să prezentăm identitatea acestui popor, considerăm ca nimic nu poate oferi o 

reprezentare mai completă a tuturor laturilor existenței sale decât tradiția populară.  

Numai înșiruind laturile tradiției românilor, am putea trage concluzii privitoare la diversitatea 
valorilor și domeniilor în care această este reprezentativă, o adevarată purtatoare a identității 

neamului nostru de la port, meșteșuguri, arhitectura, până la cele mai subtile laturi spirituale, cum 

ar fi literatura, mentalitatea, practicile și riturile, care coboară tradiția din sfera teoreticului în viața 
de zi cu zi. În contextul în care trăim, ar fi necesar să subliniem că este necesară păstrarea valorilor 

tradiționale și pentru că ele cuprind un tezaur moral, al bunului simț, sfidat, sub motivația 

liberalizării moravurilor, în lumea noastră. 
Credem că nu este deloc neglijabilă componenta misionară și socială a obiceiurilor la marile 

sărbători. De aceea, în creștinismul ortodox românesc actual este imposibilă separarea netă dintre 

tradiția populară și sărăatorile creștine sau obiceiurile vieții de familie. De altfel, încă de la 

începuturile sale, creștinismul și-a integrat unele dintre obiceiurile populare, resemnificându-le și 
creștinându-le pe cele păgâne și transformând chiar templele în biserici. În zilele noastre însă, când 

dogma creștină cunoate o largă răspândire, fiind însușită de cei mai mulți dintre români, credem că 

întregul arsenal de obiceiuri populare, alături de cunoaterea directa și mai aprofundată a credinței, 
vor trebui să contribuie mai mult la stimularea râvnei pentru dreapta credință și a efortului pentru 

desăvârsirea creștină a practicanților lor.  

Se spune că orice știință care nu conduce către Dumnezeu este deșartă.  
De asemenea, din păcate, în zilele noastre, se disociază credința de cultură, deși începuturile 

culturii românești și ale celei curopene sunt creștine și o parte însemnată a patrimoniului cultural 

național, material și imaterial, are baze creștine. Sărbătorile importante ale anului, sunt dovezi ale 

împletirii dintre credință și cultură, ale modului în care cultura înfrumusețează formele credinței, iar 
credința dă sens, în veșnicie, operelor culturale. Din păcate, este vorba aici de creația populară, 

considerată minoră și nedreptățită valoric de unii oameni de cultură. Dar sperăm totuși că obiceiurile 

populare să ne apropie mai mult Dumnezeu, să ne facă să ne cunoaștem, mai profund, credința și 
sensul vieții noastre pe pământ. Iar dacă obiceiurile populare ni se par insuficiente pentru păstrarea 

identității românești și creștine, Biserica este și a fost, de multe ori, mai convingătoare decât chiar 

multe dintre instituțiile statului.  

Păstratoare a unui tezaur duhovnicesc și cultural de o mare valoare, Biserica este însuși 
sufletul românesc, în dimensiunea lui cea mai curată, cea mai înălțătoare. Chipul iubirii familiale se 

găsește în însuși Dumnezeu, care nu este o singură Persoană, închisă în egoismul ei, nici două 

persoane egoiste în iubirea lor, ci treime de Persoane, împărtășindu-și iubirea reciproc: Tatăl il 
iubește pe Fiul prin Duhul Sfânt. Astfel, Dumenzeu se face exemplu de iubire pentru om. La fel 

vrea Sfanta Biserica să ajungă soții, uniți într-un singur trup și într-un singur gând, deschisi, prin 

iubire, către o familie mai larga, care este comunitatea, Biserica. Intre scopurile căsătoriei se numara 
și unirea trupeasca cu scopul nasterii de prunci buni si al feririi de desfranare, dar, mai ales, creșterea 

în iubire, cresterea duhovniceasca.  

Ca alternative viabile la casatorie si familie, lumea moderna propune implicit sau explicit, 

mai multe solutii: convietuirea libera, desfranarea, adulterul, homosexualitatea, prostitutia, sau 
însingurarea. Dar, lipsite de har și de binecuvantarea lui Dumnezeu, acestea aduc probleme mari 

celor care le practica si urmasilor lor, mergand pana la deznadejde si sinucidere, ca sa nu mai 

spunem de moartea sufletească înaintea celei trupești. Dacă am distruge celula familiei s-ar clătina 
multe lucruri în societate. Ea păstrează. un echilibru, o înțelepciune zămislind viața și conducând 

spre mantuire pe mulți. În ea se afla chiar începuturile ascultării și smereniei monahale, în ea se 

descoperă chemarea preotiei și unele harisme.  
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 În familie soții experimentează metode de educație creștină pregătindu-și copiii pentru 

viata vesnica. Familia este o Biserică unde se exersează comuniunea, milostenia, ascultarea, 

intrajutorarea, iubirea conjugala, paterna, filiala. Aici se invata munca, stiinta si cultura prin 
ingaduinta partenerului de viata sau a parintilor. Tot aici se invata smerenia, rabdarea, nadejdea, se 

taie pacatul si se dospeste virtutea. Intr-un cuvant se perfectioneaza fiinta omeneasca in concordanta 

cu voia celor din jur si a lui Dumnezeu.  
Putem totodată spune că și școala este pusă în situația de a răspunde provocărilor lumii 

moderne, prin promovarea sau nu a unor categorii de valori în randul tinerilor. Prin calitatea sa 

educațională, școala poate reprezenta unul dintre locurile de păstrare și transmitere a valorilor 
identitare. De aceea educația școlară reflectă stadiul la care a ajuns o societate, valorile care 

primează dar și un anumit raport între tradiție și noutate. A vorbi despre păstrarea și transmiterea 

tradiției populare în școli ar însemna, practic, a vorbi de o foarte sumară preocupare, care figurează 

prea puțin în programele de învățământ, iar, de multe ori, nici între activitățile extrașcolare. 
Învățământul ignora, uneori, relevarea valorilor identitare românesti, preferând introducerea în 

studiul elevilor a unor valori in voga, cum ar fi educația sexuală (de la vârste foarte mici) și 

promovand distracțiile sub orice formă, în locul aprofundarii unor discipline folositoare vieții.  
De aceea, în acest domeniu, studiul tradițiilor populare, cunoasterea și conservarea valorilor 

identitare, stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, cultivarea aptitudinilor lor artistice 

sau mestesugărești ar putea contribui mult la dezvoltarea personalității umane, la spiritualizarea și 
socializarea tinerilor, la găsirea unui sens al vieții, a unei motivații existentiale, de care adeseori 

sunt lipsiti.  

Într-un cuvant, putem spune ca patrimoniul valorilor identitare romanesti poate constitui, 

pentru societatea actuala, o alternativa educationala, artistica, economica, cu un potential deloc 
neglijabil, o alternativa si o solutie a unora dintre dilemele, cautarile si neîmplinirile contemporane.  

Bibliografie: 

*Rolul familiei în educaţia copiilor, Diac. Asist. Dr. Doru Costache, în vol. Congresul Internaţional 
Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002. 
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ACTIVITATEA DIFERENŢIATĂ - REŢETA SUCCESULUI ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE 

profesor învățământ primar Oprișan Oana-Mirela 

Școala Gimnazială ,,Emil Braescu” Măgura 

 

                     În condiţiile învăţământului activ, învăţătorului îi revin îndatoriri noi, complexe, 
referitoare la cunoaşterea evoluţiei fiecărui copil şi la evaluarea sistematică a achiziţiilor 

acestuia. Constatând lacune în cunoştinţe sau în deprinderile unui copil, el trebuie să-i 

organizeze procesul de învăţare astfel încât, bazându-se pe achiziţiile sale anterioare, să-i 
completeze lipsurile. În acest context, greşelile pe care le face elevul vor constitui un indicator 

al demersurilor şi al achiziţiilor sale, care îi permite învăţătorului să construiască programul de 

recuperare bazat pe sprijin individual şi eficace. Numai astfel, fiecare elev, îşi va constitui, cu 
ajutorul învăţătorului propriul său itinerar de învăţare.  

                     Actul didactic, în didactica sa, are caracter procesual, secvenţial şi poate fi reglat şi 

autoreglat în permanenţă. Evaluarea vizează, deci, atât rezultatele învăţării elevilor, cât şi 

procesul însuşi, în continua sa desfăşurare.  
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                  Cunoaşterea cu precizie de către învăţător a obiectivelor urmărite de fiecare secvenţă, 

precum şi a competenţelor pe care trebuie să le dobândească elevii prin parcurgerea 

conţinuturilor prevăzute de programele şcolare constituie o condiţie esenţială pentru realizarea 
unui învăţământ eficient. Ea permite organizarea demersului didactic ca sistem de relaţii între: 

obiectivele urmărite, conţinut de predare-învăţare, strategii (sarcini, situaţii de învăţare), 

evaluare, progres şcolar al fiecărui elev.  
              Coordonatele principale care trebuie să jaloneze organizarea, desfăşurarea şi conţinutul 

activităţii diferenţiate cu elevii în ciclul primar sunt:  

- Activitatea diferenţiată cu elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului formativ 
ce vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor lanţurilor personalităţii. 

 - Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu 

întregul colectiv al clasei.  

- Obiectivele instructiv-educative ale activităţii diferenţiate cu elevii trebuie realizate în 
principiu în timpul lecţiei.  

                Activitatea diferenţiată trebuie să-i cuprindă pe toţi elevii clasei, atât pe cei care 

întâmpină dificultăţi, cât şi pe cei cu posibilităţi deosebite, pentru ca folosindu-se metode şi 
procedee specifice particularităţilor individuale, să se asigure stimularea dezvoltării lor până la 

nivelul maxim al disponibilităţilor pe care le are fiecare. În tratarea diferenţiată a elevilor se va 

evita suprasolicitarea lor faţă de potenţialul psihic real. Conţinutul învăţământului este comun 
obligatoriu, diferenţiate sunt doar modalităţile şi formele de predare-învăţare.  

                  În timpul activităţii diferenţiate se vor folosi în permanență metode şi procedee care 

antrenează în cel mai înalt grad capacităţile lor intelectuale, trezesc şi menţin interesul faţă de 

obiectele şi fenomenele studiate, stimulează atitudinea creatoare, solicită un efort acţional 
propriu, asigură o învăţare activă şi formativă.  

                Diferenţierea activităţii în cadrul lecţiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibristă 

a activităţii frontale cu activitatea individuală şi pe grupe de elevi. Diferenţierea activităţii cu 
elevii se realizează în toate momentele lecţiei. Volumul mereu în creştere al cunoştinţelor ce 

trebuie însuşite de elevi şi capacitatea acestora de a le asimila satisfăcător creează un decalaj 

care determină o acţiune de renovare a învăţământului pe mai multe planuri: obiective 

pedagogice şi conţinutul învăţământului, structuri, organizare şi tehnologie didactică.  
                În practica şcolară tratarea diferenţiată a elevilor se poate face şi prin utilizarea unor 

game variate de muncă independentă, atât în clasă, cât şi acasă. Procedeul este deosebit de 

eficace atunci când stabilirea unor teme pe măsura elevilor se întemeiază pe o cunoaştere 
profundă a capacităţilor fiecărui elev şi, mai ales, pe evidenţa dificultăţilor şi a greşelilor 

caracteristice pe care aceştia le-au întâmpinat ori le-au săvârşit în lucrările precedente, fiindcă 

în funcţie de acestea se pot alege, fie temele comune pe care să le rezolve independent toţi elevii 
din clasă, fie temele care să ajute grupele de nivel sau pe fiecare elev în parte să se dezvolte la 

nivelul posibilităţilor lui.  

                Notarea constatărilor şi observaţiilor, a măsurilor ce trebuie luate, constituie un fel de 

memento pentru învăţător de a căuta necontenit metode, procedee şi mijloace prin care să elimine 
treptat deficienţele din pregătirea elevilor. Învăţătorul are la îndemână o multitudine de strategii 

corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil. Problema instruirii diferenţiate 

este de stringentă actualitate. Amploarea preocupărilor şi efervescenţa discuţiilor pe această 
temă, precum şi interesul crescând pentru găsirea unor soluţii corespunzătoare sunt corelate cu 

intenţiile factorilor decizionali, care încearcă să adapteze mai accentuat învăţământul la 
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particularităţile psihofizice, individuale şi de vârstă ale copiilor, în vederea dezvoltării depline a 

personalităţii acestora.  

              Din multitudinea factorilor care conduc la necesitatea realizării unei activităţi didactice 
diferenţiate, acelea care au impus au fost deosebirile dintre copii de aceeaşi vârstă, supuşi unui 

proces comun de instruire, înţelegerea nevoii de a nu uniformiza, ci de a oferi condiţii de 

afirmare a celor dotaţi cu înzestrări personale deosebite, ori cu ritmuri mai alerte ori mai lente 
în acumulări. Ele privesc dimensionarea psihologică a personalităţii umane care se distinge 

printr-o sinteză de dispoziţii, tendinţe biologice, înclinaţii înnăscute, pe de o parte, şi însuşiri 

formate în cursul vieţii şi activităţii, pe de altă parte. Deosebirile individuale sunt o realitate, iar 
natura şi gradul lor de dezvoltare sunt de multe ori uşor sesizabile, astfel că nu ne vom găsi 

niciodată în faţa omului în general, ci totdeauna în faţa unui om particular, a unui individ care, 

de multe ori, se dovedeşte a fi o 23 enigmă. Cunoaşterea copilului în vederea tratării lui 

diferenţiate este un deziderat al învăţământului. Această cunoaştere se realizează pe tot parcursul 
procesului instructiv educativ. "Omul este un mic univers" spunea Heraclit şi de aceea trebuie 

să cunoaştem bine copilul şi prin misiunea pe care o avem să contribuim la evoluţia lui firească.  

                Acţiunea de diferenţiere a activităţilor cu elevii, trebuie stabilită orientând-o după 
acele aspecte care influenţează mai puternic randamentul acestora. Stabilirea unui sistem de 

lucru adecvat trebuie să se facă în funcţie de "capacitatea de învăţare" sau de "însuşire" a 

informaţiilor (receptivitate la învăţare). Orice acţiune de diferenţiere a instruirii trebuie să 
pornească de la sesizarea trăsăturilor comune, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri 

manifestate pe mai multe planuri : tip dominant al proceselor nervoase superioare, dezvoltare 

intelectuală, capacitate de învăţare, ritm de lucru, interes, înclinaţii.  

                Depistarea acestor trăsături care îi diferenţiază pe elevi, stabilirea rolului fiecăreia în 
definirea comportamentului care conduce la obţinerea performanţelor, reprezintă operaţia 

iniţială, premisa oricărei acţiuni de tratare diferenţiată a elevilor din ciclul primar. Caracteristica 

acţiunii de diferenţiere în planul organizării şi desfăşurării activităţii didactice o constituie 
nuanţarea modalităţilor de lucru, evitându-se separarea cu caracter permanent a copiilor capabili 

de un randament ridicat, de copiii lenţi. Totodată, aceasta implică îmbinarea raţională, 

echilibrată, a activităţii frontale cu întreaga clasă şi a activităţilor pe grupuri ori individuale, 

adaptate particularităţilor acestora.  
                 Abordând stilul tratării diferenţiate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în 

schimbare, în care dascălii pot dovedi că apreciază pe fiecare dintre elevi şi pe toţi elevii. 

Tratarea diferenţiată este o premisă a prevenirii eşecului şcolar şi reprezintă garanţia obţinerii 
unor rezultate deosebite în munca dascălului.  

              Bibliografie: 

• Ion T. Radu, Învăţământul diferenţiat. Concepţii şi strategii, Bucureşti, E. D. P. 1978; 

• Nicolae Oprescu, Ameliorarea randamentului şcolar prin diferenţierea învăţământului, 

Modernizarea învăţământului primar, Bucureşti, E. D. P. 1980;  

• Ioan Jinga, Tratarea diferenţiată a elevilor, Revista de pedagogie, Nr. 6, Bucureşti, 
1983; 

 

 

 

 

 

 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

314 

OPORTUNITĂȚI EGALE ÎN EDUCAȚIE 

PRIN VALORIZAREA INSTRUIRII DIFERENȚIATE 

profesor învățământ primar Erdic Carmen-Gabriela 
Școala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura 

 

 Elevii diagnosticați cu ADHD reprezintă 5-7% din populația școlară și necesită o 
pregătire specială din partea cadrului didactic, pentru o  abordare adecvată. 

ADHD (Attention Deficit/Hiperactivity Disorder) înseamnă tulburarea hiperkinetica 

și/sau deficit de atentie (THDA). ADHD este o tulburare care are cauze neurobiologice. și pe 
care copilul o poate dobândi genetic (80 % din cazuri) – cineva din familie suferind de aceeași 

boală -  sau ca urmare a afectării creierului în perioada dezvoltării fetale, la naștere sau după 

naștere ca urmare a unor traumatisme, leziuni, infecții sau privare de oxigen (20 % din cazuri).  

 Diagnosticul de ADHD este pus de medicul psihiatru sau neurolog după vârsta de 6 - 7 
ani, dacă manifestă hiperactivitate și/sau lipsa de atenție și concentrare  în activitățile zilnice pe 

o perioadă mai mare de 6 luni în situațiile vieții cotidiene (acasă, la grădiniță, în parc, etc). 

Conform statisticilor, 3-7% dintre copii de vârstă școlară sunt diagnosticați cu ADHD, tulburarea 
fiind de 3-4 ori mai frecventă la băieți decât la fete. 

 Există trei tipuri de ADHD: 

➢ ADHD predominant cu inatenție (întâlnit preponderent la fete); 
➢ ADHD predominant cu hiperactivitate (întâlnit de obicei la băieți) 

➢ ADHD tip combinat (întâlnit în 80 % din cazuri, atât la fete cât și la băieți) 

 Specificul comportamental al școlarilor mici cu ADHD: 

- nu se poate concentra sau sunt distrași ușor de stimulii din jur; 
- nu finalizează activitatea începută; 

 - trec cu ușurință de la o activitate la alta; 

- întâmpină dificultăți în rezolvarea sarcinilor de învățare deoarece nu sunt atenți la detalii, la 
explicațiile cadrului didactic și adesea greșesc la rezolvarea sarcinilor din această cauză având  

o performanță școlară scăzută; 

- nu sunt interesați de greșelile pe care le fac;  
- sunt instabili emoțional, par iritabili și neliniștiți, incapabili să tolereze frustrarea 
 - în multe situații reușind să treacă peste momente dificile, ajutați de suportul mental; 

- dispun de inteligență normală;.  

- acționează înainte de a gândi și nu își așteaptă rândul în timpul desfășurării unei activități;  
- vorbește mult chiar și când nu este solicitat să răspundă, întrerupe și  deranjează ora; 

- în conversație întrerup, vorbesc prea mult, prea repede și prea tare, spunând tot ce le trece prin 

minte; 
- nu observă și nu conștientizează pericolele la care se supune atunci când face anumite acțiuni 

(aleargă, se cațără); 

- se foiește în bancă și se ridică în picioare când ar trebui să stea în bancă 

- este într-o continuă mișcare, se joaca cu mâinile sau picioarele sau orice lucru aflat în imediata 
apropiere;   
- este dezorganizat și își pierd adesea lucrurile pentru că uită unde le-au pus; 

- dificultăți în respectarea regulilor clasei sau ale grupului (vrea să fie lider la joc); 
 O serie de tulburări sunt asociate cu ADHD : cele de limbaj (ticurile), tulburări de 

învățare, enurezis, tulburările de somn sau apetit alimentar, tulburări de comportament, de 

https://www.cdt-babes.ro/articole/tresaririle-nocturne-tulburari-de-somn.php
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coordonare motorie, epilepsia, abuzul de alcool si droguri, frici, simptome 

asemănătoare autismului, iar la vârste mari suicidul sau criminalitatea. 

 Cadrului didactic care predă la clase în care se află copii  diagnosticați cu ADHD, se 
recomandă să adopte următoarele măsuri de intervenție: 

1. Organizarea spațiului de învățare: 

✓ amplasarea elevului cu ADHD în imediata apropiere a cadrului didactic (în 
prima bancă, către un perete al clasei), având în vecinătate colegi cuminți și concentrați 

la lecție ; 

✓ este de preferat dispunerea băncilor pe rânduri cu câte un elev; 
✓ amenajarea clasei/ părții de clasă în care stă elevul cu ADHD cu puține elemente 

de distragere (jucării, planșe cu personaje, panouri colorate, desene ale copiilor, etc.). 

✓ săculețului elevului cu obiectele necesare orelor de AVAP se păstrează într-un 

dulap din clasă, nu la banca elevului; 
✓ penarul elevului cu CES stă pe catedra cadrului didactic (aflată în imediata 

vecinătate), de unde elevul ”se servește” cu obiectele necesare pe care i le solicită cadrul 

didactic să le folosească, după care le pune înapoi la loc (”când iei ceva din penar, trebuie 
să pui alt obiect la loc în penar”); 

2. Management al clasei de elevi: 

✓ activități de consiliere a colegilor de clasă în vederea înțelegerii și acceptării 
colegului lor diferit  (fără a li se menționa că e bolnav, că are ADHD, etc.) de manifestare 

a toleranței, sprijinului și empatiei colegilor față de elevul cu ADHD; 

✓ încurajarea elevilor în vederea acordării de sprijin și integrării în activitățile de 

grup a copilului cu ADHD, însoțite de aprecieri pozitive atunci când o fac; 
✓ stimularea ignorării de către colegi a impulsivității acestuia la lecție (mișcarea 

și vorbitul neîntrebat); 

✓ atenție sporită la joacă față de elevul cu ADHD atât din partea cadrului didactic, 
cât și a colegilor, respectiv atenționarea lui când face acțiuni periculoase; 

 3. Management curricular: 

✓ întocmirea planului de servicii individualizat, cadrul didactic și consilierul 

școlar acționând sinergic asupra elevului cu ADHD; 
✓ întocmirea unui curriculum adaptat nevoilor elevului cu ADHD (Plan de 

intervenție personalizată - PIP); 

✓ implică copilul/elevul cu ADHD în activitățile școlare și extrașcolare: activități 
de grup, jocuri didactice,  serbări școlare, concursuri, excursii, vizite etc. 

✓  Chiar din prima zi, profesorul trebuie să stabilească clar regulile clasei şi să le 

transmită copilului alături de consecinţele logice, naturale, de pedeapsă sau de 
recompensă. Este necesară consecvența continuă în aplicarea acestora. 

✓ Zilele de școală să oferă elevului o rutină trebuie păstrată cu stricteţe. Aceasta 

ajută copilul să înţeleagă ce se aşteaptă de la el şi să ştie că munca şi comportamentul lui 

este atent monitorizat. Aceşti copii răspund foarte bine la Regula celor trei „R”: rutină, 
regularitate şi repetiţie. 

✓ Păstrarea contactului vizual al cadrului didactic cu elevul cu ADHD atunci când 

formulează sarcinile de învățare; 
✓ Repetarea cu voce tare de către elevul cu ADHD a enunțului sarcinii primite  , 

la solicitarea cadrului didactic, pentru a se asigura că elevul a fost atent și a reținut ce are 

de făcut; 

https://www.cdt-babes.ro/articole/autism-infantil.php
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✓ Formularea unor sarcini scurte, iar dacă sunt mai lungi, ele vor fi fragmentate și 

transmise elevului etapizat (după ce rezolvă o parte a sarcinii, i se comunică următoarea); 

✓ În timpul orei, sarcinile de învățare trebuie diversificate pentru a-i menține 
captată atenția și a nu îl obosi; 

 Ca echipa de lucru (părinții, cadrul didactic, profesorul consilier- școlar, profesorul 

itinerant/ de sprijin, după caz, profesorul logoped) să își atingă obiectivele, în sensul 
contracarării simptomelor manifestate de copilul cu hiperkinezie și deficit de atenție, se 

recomandă respectarea unor reguli: 
1. În disciplinarea copilului, regula de aur este consecvența! Atitudinea factorilor implicați 
trebuie să fie constantă: de câte ori repetă un comportament greșit trebuie să i se atragă atenția 

și să i se arate comportamentul corect. Altfel, va profita de inconsecvență va încerca manipularea 

părintelui sau a educatorilor implicați. Va fi mult mai greu apoi să se exercite un control asupra 

lui, dacă a sesizat o slăbiciune. 
2. Folosirea recompensei Acestor copii le este foarte greu să-și inhibe tipurile de comportament 

care atrag după ele efecte negative. Ei nu pot să își regleze ușor nici dispoziția, nici acțiunile din 

cauza faptului că nu sunt conștienți de ele. Atunci când acești copii învață câte ceva sau 
realizează o sarcină cerută trebuie să fim atenți la recompensele pe care le oferim deoarece 

copilul depune un efort pentru a realiza o activitate. 
Satisfacția resimțită de copil la aprecierile laudative ale educatorilor/părinților adevine o 
motivație pentru repetarea acelui comportament: 
a) Lauda să nu fie generală, ci specifică: Exemplu: Ai răspuns corect la 3 întrebări din 5! Foarte 

bine! Felul în care ți-ai așteptat rândul a fost formidabil! 
b) Prin laudă să se evidențieze efortul, nu rezultatul: Exemplu: Sunt convinsă că ai lucrat din 
greu pentru tema aceasta! 
c) Lauda să sublinieze sentimentele elevului și nu pe cele ale adultului: Exemplu: Ai lucrat foarte 

bine. Cred că te simți minunat! 
d) Tipuri de recompense: să poată șterge tabla atunci când este scrisă, să fie primul la rând, să 

ducă mesaje altor cadre didactice din școală, să cheme elevii în clasă, să aducă cornul și laptele, 

etc… 
3. Ignorarea și redirecționarea De câte ori este posibil, este bine să se ignore mișcarea 
permanentă a copilului. În aceste momente este indicat să i se dea posibilitatea să se miște cu 

sens. Dacă, de exemplu, lovește în permanență cu creionul în masă, un fel de răspuns poate fi: 

Vrei să-mi aduci cartea de povești din ultima bancă? Este indicat să i se permită să țină ceva în 
mână. S-a observat că acești copii se pot concentra mai bine dacă au ceva în mână pe care pot 

să-l manipuleze. 
4. Trebuie ajutat să se concentreze Atenția acestor copii este distrasă foarte ușor de sunete, 
zgomote, alte obiecte din jur. Copilul trebuie așezat în clasă astfel încât în jurul lui să fie cât mai 

puține lucruri care pot să-i distragă atenția. Va fi așezat în prima bancă, nu aproape de geam, la 

distanță destul de mare de un alt coleg, dar nu separat de restul clasei. Pe masa de lucru să aibă 

doar materialele de care are nevoie pentru o singură activitate. El nu se va putea concentra la 
rezolvarea unor exerciții de matematică, dacă pe masa de lucru vor fi acuarele, cărți cu poze, 

etc… 
5. Implicarea în alte activități Anumite sporturi ar trebui practicate constant de către copilul 
hiperactiv cu deficit de atenție (înotul, artele marțiale), deoarece au ca rezultat creșterea 

capacității de concentrare a atenției, determină un mai bun control al mișcărilor, au un efect 

relaxant, ridică nivelul respectului de sine, atât de fragil la acești copii. 
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Pornind de la ideea că orice profesor trebuie să își îndeplinească rolul de dascăl fără a se lăsa 

influențat de etichetele pe care le pot da alți profesioniști și fiecare profesor să vadă în fiecare 

elev un POTENȚIAL, autoarea Susan Winerbrenner (1996) oferă sugestii de acțiune pentru 
profesori și părinți: 
 • pentru copiii cu deficit de atenție/ hiperactivitate profesorii să nu se teamă: pot exista și 

tratamente medicale de care acești copii beneficiază; este necesar ca în timp intervenția medicală 
să se reducă tot mai mult în favoarea educației, pe măsura automatizării comportamentelor 

dezirabile; • tratați copilul mereu ca pe un individ și asigurați-vă că în primul rând este pentru 

voi un copil și abia apoi, o persoană cu dizabilitate; 
• asigurați-vă că este împreună cu ceilalți copii și nu stă deloc izolat; 
• asigurați-vă că ceilalți copii nu sunt ironici și îl tratează pe colegul lor cu respect; 
• prețuiți, încurajați, și valorizați mereu copilul, chiar dacă sunt rezultate foarte mici; 
• implicați copilul în toate activitățile care au loc și încurajați-l să exploreze împrejurimile; 
• prezentați progresele copilului către părinți, alți adulți și persoane care vin în contact cu acesta 

și asigurați-vă că acești prețuiesc fiecare succes, chiar dacă pare mic; 
 • să aveți așteptări realiste cu privire la copil și abilitățile lui, dezvoltați activități adecvate pentru 
abilitățile lui pentru a-i oferi șansa să obțină rezultate pozitive și progrese cât de mici; 
• dați ocazia ca fiecare copil să poată decide și încurajați luarea deciziilor și alegerea soluțiilor; 
• vorbiți sincer despre problemele pe care le întâmpină copilul; 
• identificați care sunt punctele forte și talentele copilului și încurajați-l să le dezvolte; 
• antrenați copilul în strategii care să ofere succesul unor activități la care ați sesizat că are 

probleme; 
• sprijiniți tot timpul efortul copilului către realizare; 
• faceți-vă timp să îl ajutați la temele pentru acasă; 
• lucrați în colaborare: profesorii cu părinții; 
• ascultați copilul când vrea să vorbească; 
• sprijiniți copilul să își identifice propriile nevoi și să argumenteze rezolvarea lor; 
• apreciați copilul pentru unicitatea sa, calitățile sale speciale și contribuțiile sale. 
Bibliografie: 
1. Dragu A. (coord.) et comp. (2009) – Volum cu lucrările primei conferințe naționale a 
psihologilor școlari, Editura New Line, Constanța 
2. Gherguț, A. (2005), - Sinteze de Psihopedagogie specială - ghid pentru concursuri și examene 

de obținere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iași. 
3. Rusu - Platon, C.(2017) Convorbiri Didactice Nr. 14/ Ianuarie 2017, Casa Corpului Didactic 

Tulcea 
4. Vrășmaș E.(1999)- Învățarea scrisului. O perspectivă comprehensivă și integrativă, Editura 
Pro Humanitate, București. 
5. Vrășmaș E.(2012), - Dificultățile de învățare în școală - domeniu nou de studiu și aplicație, 

Editura V.et. comp. Integral, București. 
6. Vrășmaș E. (2007), - Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare - suport de curs, 
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https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/adhd-ce-este-si-cum-il-recunoastem-
corect 
 
 

OPORTUNITĂȚI EGALE ÎN EDUCAȚIE PRIN VALORIZAREA INSTRUIRII 

DIFERENȚIATE 

                                                                              profesor învățământ primar Paiu Daniela 
                                                                      Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu”Măgura 

 

           În România, conform DEX, integrarea este definită ca „acţiunea de a include, îngloba, 
încorpora, armoniza într-un tot”. Integrarea, ca proces psihologic de cuprindere, asimilare, 

implicare a unui element (impuls, semnal, operaţie, informaţie) nu se poate realiza decât în 

corelare cu integrarea socială care este un proces de încorporare, de asimilare a individului în 
unităţi şi sisteme sociale (familie, grup, grupe, clase, şcoli, colective, societate). Putem vorbi de 

integrare obiectivă când copilul/elevul cu deficienţe din şcoala specială este „transferat„ în 

şcoala publică, deoarece colectivul, clasa care îl primeşte îşi reorganizează activitatea în funcţie 

de reacţiile noului venit. Atunci când copilul debutează şcolar în şcoala publică, conceptul de 
integrare se referă la adaptare, la socializare, la permisivitatea colectivului. Incluziunea diferă 

de integrare. 

           Integrarea copiilor cu nevoi speciale urmăreşte includerea lor în învăţământul de masă şi 
se referă la capacitatea unui grup, clasă, colectiv, şcoală de a primi noi membri care au nevoie 

de sprijin pentru adaptare, integrare, socializare. De obicei ei sunt mutaţi în clasele respective 

pentru a-şi petrece timpul în clase separate şi pentru a primi sprijinul necesar. Când această 

mutare a lor nu este acompaniată de o interacţiune crescută între copiii cu nevoi speciale şi 
ceilalţi copii, ea reprezintă doar un pas – integrarea fizică şi nu adevărata incluziune.   

            Incluziunea implică modificări structurale şi funcţionale de ambele părţi: atât pentru cel 

care urmează a fi integrat dar şi pentru cei care primesc/includ in interiorul lor elemente noi. În 
Declaraţia de la Salamanca se spune că şcoala obişnuită cu o orientare incluzivă reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează 

comunităţi primitoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă educaţie pentru toţi. 
           Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea 

participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare Înainte de orice, ea este o 

abordare strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii. Prima cerinţă 

pe care o adresează educaţia incluzivă este descreşterea până la eliminare a excluderii în 
educaţie, cel puţin la nivelul pregătirii şcolare elementare. Aceasta propune prin asigurarea 

accesului, participării şi succesului învăţării în educaţia de bază de calitate, pentru toţi copiii. 

Şcoala de tip incluziv este şcoala de bază accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea 
de a se adresa tuturor copiilor, a-i transforma în elevi şi a-i deprinde şi abilita cu elementele 

esenţiale necesare integrării lor sociale. Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de 

îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a 
resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din 

cadrul unei comunităţi. Şcolile deschise, prietenoase, în care se urmăreşte flexibilizarea 

curriculumului, calitatea predăriiînvăţării, evaluarea permanentă şi parteneriatul educaţional 

sunt şcoli incluzive.  
            Factorii care facilitează incluziunea la nivelul şcolii se concentrează pe trei dimensiuni: 

cultura, strategia (politica educaţională) şi practica. Cultura se referă la măsura în care filosofia 
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educaţiei incluzive este împărtăşită de toate cadrele didactice din şcoală şi în care ea poate fi 

observată de toţi membrii comunităţii şcolare şi de toţi cei care intră în şcoală. De fapt, crearea 

culturii şcolii trebuie să devină un proces la fel de important ca acela de predare a cunoştinţelor 
şi de dezvoltare a deprinderilor. O astfel de filosofie va putea sta apoi la baza elaborării unor 

strategii şi a luării unor decizii curente privind practica. Această dimensiune se referă deci, atât 

la realitatea unei şcoli cât şi la imaginea transmisă despre aceasta. Strategia se referă la plasarea 
abordării incluzive în nucleul dezvoltării şcolare, astfel încât aceasta să se reflecte în toate 

strategiile şi să nu fie privită ca o nouă strategie, distinctă de toate celelalte, care se adaugă la 

cele existente.  
           Conceptul de educaţie incluzivă trebuie să se reflecte în toate documentele de planificare 

şcolară. Practica se referă la asigurarea reflectării în activitatea la clasă atât a culturii cât şi a 

politicilor incluzive ale şcolii. Activităţile de predare-învăţare trebuie să încurajeze participarea 

tuturor elevilor la clasă. Pornind de la aceste definiţii, putem enumera indicatorii de incluziune 
relativi la fiecare dimensiune şi care fac posibilă implementarea incluziunii în şcoală. 

Dezvoltarea unor culturi incluzive determină o şcoală primitoare pentru toată lumea, o şcoală 

care caută în mod activ să-şi dezvolte relaţiile în comunitatea locală.  
              Diversitatea elevilor este privită ca o resursă de valoare. Profesorul îşi cunoaşte şi îşi 

valorizează toţi elevii în mod egal. Părinţii şi cadrele didactice sunt valorizaţi în mod egal. Elevii 

ştiu ce să facă atunci când au o problemă şi se ajută reciproc. Cadrele didactice se sprijină 
reciproc în rezolvarea problemelor şi se implică în luarea deciziilor. Oamenii se adresează unii 

altora în moduri care confirmă valoarea lor individuală.  

                         Egalitatea şanselor semnifica, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru 

capacităţi şi aptitudini diferite, “o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă 
pentru toate persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socioeconomice, dar şi o educaţie pentru 

fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice - evitându-se omogenizarea şi încurajânduse 

diversitatea - care să creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială.  
          Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din 

curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; 

introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, 

terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor 
mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. 

Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi 

specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de 
deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau 

vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi 

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor 
care eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din 

comunităţi etnice defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând 

caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor 

educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a 
caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să 

asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor didactice, 

părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. 
         Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative 

speciale pot fi integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale 

din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ 
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obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă 

de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte 

mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de 
toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. Societatea contemporană 

pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru diversitate este un răspuns la 

pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea diversităţii permite toleranţa; 
recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi descoperirea noului, 

conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se 

realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă.  
            Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme 

de discriminare prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile 

prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii 

trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. 
Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte cu diversitate.  

           Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există 

valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor 
la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. Şcoala românească trebuie 

să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a diversităţii culturale, cum ar fi: 

aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia pentru a ajuta 
profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice pentru producerea 

unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între elevi, 

profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi 

eficient la instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; 
eliminarea unor practici care dezavantajează persoanele. 
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ O PUNTE ÎNTRE TRADIȚIE ŞI MODERNISM 

                                                                              profesor Mavriche Diana-Mirabela  

                                                         Școala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura 
 

           „A păstra o tradiţie nu este o chestiune sentimentală; este o chestiune de viaţă şi de 

moarte” ( Eugenia Leon) 

           Fiinţele umane creeazã cultura. Modul nostru de a gândi, a simţi şi de a acţiona, limba 
care o vorbim, credinţele noastre, mâncarea şi arta sunt expresii ale culturii  noastre.Acest 

ansamblu de cunoştinţe şi experienţe se transmit din generaţie în generaţie prin diferite metode. 

Copiii învaţă de la adulţi şi adulţii de la cei mai în vârstã. Învaţă ceea ce aud şi ceea ce citesc, 
învaţă de asemenea din ceea ce văd şi experimentează ei înşişi în viaţa cotidianã. Asa se 

moştenesc tradiţiile. 

http://www.oecd.org/
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  Atunci când strămoşii noştri au creat un ansamblu de mecanisme de organizare a vieţii, de 

relaţionare cu mediul înconjurător, de exprimare a bucuriei şi a tristeţii, au făcut-o cu un scop 

anume. Fiecare sărbătoare, fiecare dans, fiecare ritual se datora unei cauze, unei situaţii de 
necesitate socială, şi căreia era necesar să îi dea o soluţie care să îi permită continuitate şi 

stabilitate în viaţa comunităţii.  

           În cultura populară tradiţionalã, obiceiurile formeazã un capitol important, fiindcă 
întreaga viaţă a omului, munca lui din timpul anului şi diferitele lui ocupaţii, relaţiile cu semenii 

şi cu întruchipările mitologice erau intreţesute cu obiceiuri.  

           Obiceiurile şi tradiţiile suferă modificări odatã cu trecerea timpului, ca şi rezultat al noilor 
experienţe şi cunoştinţe ale societaţii, din cauza necesitaţii adaptarii permanente în societate şi 

datoritã influenţelor grupurilor sociale cu care intrãm in contact.  

În ciuda inovaţiilor care au devenit o obişnuinţa în viaţa noastrã cotidianã (telefoanele mobile 

zumzăie la fiecare pas , maşinile au devenit o necesitate, tehnologia modernã dărâmă orice 
bariere) şi a inovaţiilor care vor urma , persoanele rămân la fel, nu au evoluat în acelaşi ritm cu 

cel al tehnologiei, au aceleaşi necesitaţi vitale, individuale şi sociale care au fost originea naşterii 

si creãrii tradiţiilor.  
    Dar are vreo importanţã păstrarea tradiţiilor? Este o întrebare pe care mulţi dintre tinerii 

de astăzi şi-o adreseazã, iar noi, din postura de dascali, trebuie sã le explicăm cã fãră tradiţii ne-

am pierde singularitatea ca şi naţiune, ca şi comunitate, am fi toţi identici şi indefinibili. 
Generaţia tânără cunoaşte prea puţin cultura populară, identificându-se mai uşor în alte culturi, 

în alte obiceiuri şi sãrbători care sunt mai comerciale şi care atrag cu o mai mare uşurinţã pe cei 

tineri. 

 De aceea trebuie să căutăm o punte care sã unească aceastã distanţă între generaţii, iar 
singura cale este transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare de la o generaţie la alta.  

           Un popor ce îşi păstrează tradiţiile şi cultura este un popor înţelept ce îşi poate privi 

trecutul în faţă, se poate identifica.În societatea multiculturalã de azi, un rol deosebit de 
important îl are recuperarea, conservarea tradiţiilor şi cunoaşterea diverselor culturi ce se aflã 

prezente pe teritoriul nostru.  

           A conserva tradiţiile semnifică practicarea obiceiurilor, a modului de a fi şi de a se 

comporta a strămoşilor noştri.Tradiţiile se pot conserva începând cu procesul instructiv-educativ 
din grădiniţe şi şcoli şi terminând cu persoanele adulte în instituţii publice, case de culturã, etc. 

Tradiţiile sunt importante, transmit în timp un patrimoniu unic, cunoştinţe de fiecare 

dată mai importante  şi o memorie ce  permite sã ne localizãm în timp ca fiinţe istorice, cu 
finalitaţi specifice. Aceste tradiţii se pot conserva în primul rând prin recunoşterea şi explorarea 

lor prin intermediul unor ateliere practice, prin promovarea activitaţilor relaţionate cu acestea.  

           Folcloristica a grupat, în general, obiceiurile calendaristice în patru cicluri care corespund 
celor patru anotimpuri: obiceiuri de primãvarã, de varã, de toamnã şi de iarnã.  Obiceiurile care 

se mai practicã şi azi pe teritoriul folcloric românesc şi care prezintã forme interesante de 

integrare în cultura contemporanã sunt cele din ciclul obiceiurilor de iarnã, deosebit de ample şi 

pline de semnificaţii pentru cultura noastrã popularã. 
Este o perioadă bogatã în obiceiuri, diferite de la o zonã la alta, având în centru marile 

sărbãtori creştine prăznuite în această perioadã :Crãciunul, Anul Nou, Boboteaza şi Sfântul Ioan. 

Cu câteva zile înaintea Crãciunului are loc sacrificarea porcului, în ziua de Ignat -20 decembrie. 
Ritualul tãierii porcului, în ziua de Ignat, se leagã de o tradiţie a epocii precreştine, când se 

aduceau jertfe zeităţilor ce apãreau şi dispãreau în perioadele de înnoire a timpului.  
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Practicile tradiţionale ale sãrbãtorilor de iarnã moştenite din cele mai vechi timpuri se 

desfãşoarã şi în prezent în aproape toate culturile, sub diferite forme, implicând participarea 

întregii colectivitaţi, inclusiv a copiilor. Crãciunul şi Anul Nou concentreazã o seamã de ritualuri 
şi obiceiuri între care se remarcã colindatul , mersul cu sorcova şi pluguşorul. 

Dintre sãrbãtorile de primãvarã se evidenţiazã Floriile (Duminica Floriilor), adicã ultima 

duminicã din Postul mare; Sãptãmâna întunecatã şi ( sãrbãtoare prezentã aproape în toate 
culturile doar cã se sãrbãtoreşte în date calendaristice diferite). 

          Pe lângã sãrbãtorile religioase, folclorul tradiţional este presãrat de dansuri populare, 

muzicã şi artã popularã, de meşteşuguri şi de arhitecturã tradiţionalã, acestea constituind o 
atracţie pentru turiştii sosiţi pe meleagurile noastre. 

Aceştia  sunt fascinaţi de dansurile populare românesti precum "cãluşarii" sau "hora" (dansuri 

ce combinã mişcãrile elegante şi versurile satirice cu ritmurile ameţitoare ale dansului),iar 

costumele populare sunt o încântare pentru cei care le privesc datoritã modului în care acestea 
îmbinã broderii complicate şi culori vii. 

Arhitectura tradiţionalã se pãstreazã cu predilecţie în mediul rural, dar şi în muzeele de 

etnografie. Meşteşuguri precum olãritul şi sculptura în lemn, pictatul icoanelor pe sticla, şi 
confecţionarea mãştilor folclorice, instrumentele muzicale, broderiile sunt minuni nãscute dintr-

o mânã priceputã, moştenite din generaţie în generaţie timp de secole.  

           Una dintre cele mai bune metode de transmitere şi pãstrare a tradiţiilor noastre strãmoşeşti 
sunt atelierele în care se pot  pune în practicã diferite meşteşuguri. 

 Atelierele sunt activitaţi ideale de realizat împreunã cu copiii, insuflându-le astfel 

dragostea pentru artã, pentru frumos şi pentru tradiţie, fiind în acelaşi timp o activitate distractivã 

şi îndrãgitã de cei mici. 
În momentul când practicã în ateliere meşteşuguri,activitaţi manuale tradiţionale, se vor 

întipãri în mintea celor mici amintiri pe care le vor pãstra peste ani şi ani. 

În cadrul acestor ateliere tematice vor învãta despre  felul în care îşi organizau 
gospodãriile bunicii sau străbunicii noştri, instrumentele pe care le foloseau,micile secrete 

despre existenţa lor de zi cu zi, care pot fi identificate prin intermediul unor obiecte aparent 

banale, gustul pentru artã şi multe altele. 

Altã formã de a împãrtãşi împreunã cu cei mici  bucuriile pe care ni le oferã arta populara 
este şezãtoarea, unde se interpreteazã cântece tradiţionale şi se spun poveşti şi legende din 

folclor. 

           Cineva spunea odatã „Seamãnã o sãmânţã bunã pentru ca şi recolta ta sã fie la fel de 
bunã”. De aceea trebuie sã „semãnãm” în sufletele delicate ale copiilor sãmânţa dragostei pentru 

strãmoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile pe care aceştia ni le-au lãsat moştenire. 

           Dacã începem prin a semãna buna culturã în casa noastrã, fiecare dintre membrii casei, 
la rândul lor, vor semãna propria lor sãmânţã şi atunci vom vedea cum opera noastrã înfloreşte. 

„Nu începe cu lumea care te înconjoarã, începe cu propria ta casã! “ 
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DIDACTICA LECTURII 

profesor învățământ primar Pamfile Loredana 

Școala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura 
 

Lecturа este sinonimă cu аctul citirii sau al învățării, deoarece ea este o formă de 

experiență, un multiplicаtor pentru experiențele noаstre, căci „dаcă ne-аm mărgini lа ceeа ce 
putem trăi sаu vedeа în jurul nostru într-o viаță de om, аm fi sărаci”3.

  

Аcelаși critic clаsifică tipurile de lector, ținând cont de perioаde culturаle și de legăturа 

cu texul citit: tipul lаic este аcelа аl cаntității și diversității, pe când tipul religios4 se înfățișeаză 
prin monotonie și cаlitаte. Diferențа este dаtă de dihotomiа: cel ce citește cărți versus cel ce 

citește Cаrteа. 

Nouа perspectivă аsuprа înțelegerii textului citit presupune o triаdă formată din аutor, 

lector și text, аceștiа аsociind resursele lor cognitive și аfective cu elemente sociаle, fizice și 
psihologice. 

Lecturа este o „sursă de cunoаștere și spаțiu аl căutării, аl dibuirii”5 (а oblici, sens dаt 

de Miron Costin în Predoslovie către cititoriu). Аlinа Pаmfil fаce un istoric аl didаcticii lecturii, 
începând cu viziuneа trаdiționаlă, regăsită în secolul  XX și continuând cu lecturа din Europа 

аnilor ′70. Primа etаpă se referă lа cunoștințe de vocаbulаr și grаmаtică urmărite în textul literаr, 

considerаte fiind și căile educаției morаle și civice și аle formării gustului estetic. А douа etаpă 
аpeleаză lа modelul comunicаtiv și fаce distincțiа între cei doi termeni, text literаr și text 

nonliterаr și аmestecă tipurile de texte și stiluri, îmbinând criticа literаră cu bаndа desenаtă sаu 

cu textul publicitаr și аrticol de presă, de unde se nаsc cerințele de genul: exprimă-ți opiniа 

despre educаție meteorologică/educаție cinemаtogrаfică/refugiul în nаtură/memoriа 
аfectivă/rolul filmelor în dezvoltаreа personаlității individului. Se fixeаză tendințа de а păși mаi 

mult în spațiul reаlității elevului și аl pedаgogiei, decât în ceа estetică și morаlă. 

În urmа studiului Structurilor didаctice deschise s-а аjuns lа concluziа că înțelegereа 
unui text nu mаi depinde de grаdul de stăpânire а limbii, ci de „întreаgа structură cognitivă а 

celui cаre citește (structuri cognitive = cunoștințe orgаnizаte în cаtegorii de concept, аdică 

teoriа despre lume а individului)”6. Nu trebuie înțeles fаptul că studiul și cunoаștereа limbii în 

аctul comprehensiunii lecturii nu sunt importаnte, ci se cаută o sumă de tehnici menite să 
contureze mesаjul textului. Se creeаză o corespondență mаjoră cа importаnță între textul literаr 

și cel nonliterаr, întrucât primul și-а recăpătаt drepturile de orientаre și de reprezentаre а 

orizontului individului, dаtorită lаturilor sаle estetice, filosofice și culturаle. Dаcă nu citește, 
omul nu înțelege, deci s-а reorgаnizаt perspectivа аstfel: cititorul esențiаl este elevul în rаportul 

opera și lector, iаr literаturа este un mijloc de cunoаștere și de exprimаre а viziunii аsuprа 

universului. 
Direcțiile didаcticii lecturii sunt ierаrhizаte de Аlinа Pаmfil аstfel: 

2. lărgireа suprаfeței de lectură dincolo de limitele textului; 

3. configurаreа unor secvențe didаctice concentrаte аsuprа elevului lector și аsuprа 

etаpelor prin cаre lecturа cаpătă sens. 

 
3 Nicolae Manolescu, Lectura pe înţelesul tuturor, Brașov, Editura Aula, 2000, p. 9. 
4 Ibidem, p. 10. 
5 Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Pitești, Paralela 45, 

2007, p. 129. 
6 Alina Pamfil, op. cit., p. 130. 
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Аșаdаr, cum аlegem textele?  

Se vor аveа în vedere proporțiа literаr–nonliterаr, temele și аctuаlitаteа lor, vаlorile 

lingvistice, cаrаcterul formаl și lizibil. În momentul alegerii unei lecturi, copiii refuză percepereа 
mesаjului textului, motivând diferite obiecții: grаbа lecturii, cuvinte grele, teme lа cаre nici nu 

s-аu gândit, mesаjul neclаr, enunțurile lungi, numărul mаre de pаgini. Cаdrul didаctic trebuie 

să-l determine să constituie sensul lecturii, prin аctul lecturii, deci să cаute căi diverse de а-l 
determinа să pătrundă lecturа.  

Studiul Structuri didactice deschise oferă câtevа sugestii, precum trecereа de la аcțiuni 

centrаte pe text, lа cele centrаte pe cititor, аdăugând strаtegii de lectură și interpretаre, аpoi 
trecereа de lа sensul închis în text (elevul citind pаsiv și încercând să descifreze, să trаducă) lа 

sensul reаlizаt de lector prin lectură. 

Аdriаn Mаrino propune evitаreа dilemei pe cаre o nаsc întrebările: citesc pentru а 

înțelege o cаrte sаu o înțeleg fiindcă izbutesc să o citesc, аltfel spus, s-o descifrez?  
Se pаre că există o relаție de reciprocitаte, iаr răspunsul este аfirmаtiv în аmbele cаzuri, deoаrece 

se creeаză un rаport de înțelegere între lector și cаrte, bаzаt pe pаrticipаre, cooperаre și joc în 

cаre un pаrticipаnt îl introduce în joc pe celălаlt. Аutomаtismul lecturii este trаdus de Mаrino 
аstfel: „cooptăm cаrteа prin lectură, ne-o аsumăm cа reаlitаte consubstаnțiаlă. Grefаtă pe 

propriа structură, orgаnismul n-o respinge, dimpotrivă o аsimileаză. Când reаcțiuneа de 

intolerаnță se produce, cаrteа ne аpаre străină, opаcă. Întâlnireа nu s-а produs. Lecturа 
rămâne pur exterioаră, mecаnică, strict informаtivă”7. 

După îndelungi аnаlize аle tipului de lectură și аle tipologiei cititorului, Аdriаn Mаrino 

conchide că „literаturа n-а fost, nu este și nu vа fi niciodаtă univocă, ci plurivocă. De unde 

аceeаși inevitаbilă lectură аrborescentă, diversificаtă, orientаtă în cele mаi neprevăzute 
sensuri”. Аbаteri sаu disturbări de ordin tehnic pot аpăreа și țin de studiile psihologiei, însă o 

listă orientаtivă este ceа а lui J. А. Richаrds în Prаcticаl criticism (1929): imposibilitаteа de а 

redа semnificаțiа; obstаcolul percepției sensibile; imаginile vizuаle nu sunt percepute; neputințа 
de а fаce аsociаții stаbile și nepotrivirile memoriei; stock responses sunt reаcții аscunse; 

sensibilitаteа lectorului, contrаdicțiile lectorului și inhibаre; аlegerile doctrinаre; prejudecățile 

criticii. Putem аdăugа plictisul, fаtigаbilitаte, lecturа neîntreruptă, bаnаlitаteа.  
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CONCEPTUL DE COMPETENȚǍ PROFESIONALǍ DIDACTICǍ 

profesor învățământ primar Vasiloiu Doinița, 

Școala Gimnazialǎ „Emil Brăescu” Măgura 

 
 În definirea conceptului de competențǎ didacticǎ existǎ perspective teoretice diferite și 

chiar opuse. Este necesarǎ studierea anumitor puncte de vedere referitoare la acest concept 

deoarece competența orienteazǎ viziunea învǎțǎmântului și reprezintǎ condiție asiguratorie 

 
7 Adrian Marino, Introducere în critica literară (trad. rom.), București, Editura Tineretului,1968, p. 368. 
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pentru  performanțǎ și eficiențǎ, fiind susținutǎ de factori extrinseci și intrinseci determinativi 

pentru ființa umanǎ. 

 În ciuda diverselor abordǎri, conceptul de competențǎ nu este o noutate, deși nu s-a reușit  
o definiție larg acceptatǎ sau  mǎcar o delimitare clarǎ a sa de concepte învecinate, precum 

capacitate și abilitate. Pentru a explica noțiunea de competențǎ, Dan Potolea (2002) face o 

clasificare a acestora: competențe generale, transversale și specializate; competențe de bazǎ, 
direct utilizabile și metacompetențe; competențe personale, de grup diatic, de chipǎ; competențe 

disciplinare și interdisciplinare. Dacǎ acest concept este abordat în zona de profesionalizare 

didacticǎ și managerial- educaționalǎ, atunci competența devine una sinteticǎ, deschisǎ, 
vocaționalǎ și, în mare mǎsurǎ, educabilǎ. 

 Noțiunea de competențǎ, introdusǎ în lingvisticǎ de cǎtre N. Chomski în 1965, suportǎ 

trnsformǎri de-a lungul timpului. Primele studii s-au ocupat de competențǎ   în sens de 

eficacitate,  scopul acesteia fiind de a evalua activitatea profesorului, apoi centrul de greutate s-
a deplasat cǎtre actul de predare în sine. Pânǎ la un anumit punct, competența psihopedagogicǎ 

s-a identificat cu aptitudinea pedagogicǎ, un termen complex din sfera aptitudinilor speciale 

care include procese și însușiri psihice, cognitive, emoționale, volitive care suportǎ modificǎri 
în funcție de cerințele, status-uri și roluri profesionale. Dar, competența are o sferǎ de cuprindere 

mai mare, presupunând efectuarea unor activitǎți pe lângǎ cunoașterea și capacitatea de a efectua 

un lucru bine și corect. Unii autori considerǎ cǎ în descrierea conceptului de competențǎ 
didacticǎ este implicat și cel de vocație, ca o interacțiune de aptitudini și atitudini, în baza unei 

tendințe permanente de autodepǎșire.( P. Popescu –Neveanu, 1978, p.776). Vocația, în concepția 

lui Réné Hubert ( cf. Golu, P. și Mitrofan, N., 1982, p 129- 149), este un element important al 

competenței didactice, fiind concretizatǎ în “a te simți chemat, ales pentru aceastǎ sarcinǎ și apt 
de a o îndeplini”. 

 Structura competenţei didactice este abordată diferit de către specialiştii în educaţie, 

clasificările fiind numeroase. Trebuie fǎcutǎ distincția și între conceptele de capacitate și 
competențǎ didacticǎ, deoarece sunt legate dialectic și greu de departajat, însǎ nu sunt sinonime. 

O capacitate reprezintǎ o finalitate a unei formǎri generale, comunǎ mai multor situații, pe când 

competența este o finalitate a unei formǎri globale, care antreneazǎ mai multe capacitǎți într-o 

singurǎ situație. Capacitatea este o activitate intelectualǎ stabilǎ și reproductivǎ în domenii 
diverse ale cunoașterii,  competența pune în mișcare mai multe capacitǎți într-un domeniu 

noțional sau disciplinar. Deși este adesea descrisǎ drept o “capacitate intelectualǎ ce dispune de 

variate posibilitǎți de transfer- capacitatea de a comunica, decide, detecta, selecta, evalua date, 
informații, relații”, competența presupune “ a ști”, “a ști sǎ faci” – adicǎ sǎ reușești într-o situație 

profesionalǎ concretǎ,  “ a ști sǎ fii”- a lua atitudini în legǎturǎ cu a situație prezentǎ sau viitoare. 

Se observǎ o trecere semnificativǎ în definirea ideii de competențǎ de la “ce” la “cum”. (Maciuc, 
I., 1998, p. 101). De asemenea, în cadrul structurii competenței didactice se pot identifica mai 

multe categorii de capacitǎți: de a stabili și a transmite obiective didactice, de a opera cu 

conținuturile, de a selecta și utiliza metodologia didacticǎ, de a interrelaționa, de a utiliza puterea 

și autoritatea. 
 Competența este legatǎ de o profesie, de un statut, de o situație profesionalǎ sau socialǎ 

de referințǎ. Competența profesionalǎ depinde de exersarea unor aptitudini și capacitǎți, dar, în 

primul rând, este un rezultat al experienței profesionale; ea se clǎdește în timp, punând în 
evidențǎ câteva elemente care intrǎ în compoziția sa. Poate fi definitǎ ca o “ capacitate/ abilitate 

de a  realiza diverse sarcini determinate de obiectivele activitǎții profesionale, capacitatea de a 
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rezolva situații problemǎ prin transferul și conexiunea cunoștințelor, abilitǎților și 

atitudinilor”(Guțu V., Muraru, E., Dandara O., 2003). 

 Analizând un numǎr însemnat de cercetǎri privind identificarea criteriilor care conduc 
la construirea sistemului de competențe, autorii Georgeta Pânișoarǎ și Ion-Ovidiu Pânișoarǎ ( 

2004, p 286- 290) identificǎ 5 etape: stadiul de novice, când activitǎțile primite sunt executate 

relativ rigid, folosindu-se fapte și reguli învǎțate prin formarea inițialǎ; stadiul începǎtor- 
avansat, când performanța este îmbunǎtǎțitǎ de experiența mai multor situații și înțelegerea 

fenomenelor începe sǎ se afle dincolo de fapte și reguli învǎțate; stadiul asigurarea competenței, 

în care este apreciat orizontul și nivelul sarcinilor, se pot face selecții privind informațiile mai 
importante, se pot discerne obiectivele pe termen lung, se pot folosi proceduri standardizate; 

nivelul specialistului, reprezintǎ stadiul în care se vǎd situațiile nou apǎrute mai degrabǎ ca pe 

un sistem, ca pe un întreg decât ca aspecte izolate, se opereazǎ cu ce este mai important, putând 

chiar devia de la reguli; stadiul de expert, când se ajunge la o înțelegere în profunzime a 
situațiilor, se folosește un larg repertoriu de planuri și stratageme pentru a rezolva noi situații 

ivite. 

Pentru a înțelege acest concept,  trebuie luatǎ în considerare corespondența organicǎ  
dintre latura social- obiectivǎ, determinatǎ de natura și complexitatea sarcinilor și a funcțiilor 

îndeplinite  și latura  subiectiv- psihologicǎ, ca rezultantǎ a cunoștințelor, priceperilor, 

deprinderilor, aptitudinilor și trǎsǎturilor temperamental- caracterologice care conduc la 
îndeplinirea funcțiilor sociale (Gherghinescu, R.,  1999, p.10). Orice rabat fǎcut criteriului de 

competențǎ poate avea repercursiuni asupra personalitǎții elevului. M. A Bloch (1968), 

considera cǎ oricât de mult s-ar moderniza sistemul de perfecționare, tot vor exista profesori 

mediocri, aceia cǎrora le lipsește  “ceea ce-l face pe profesor calificat – simțul înnǎcut al 
copilǎriei, dragoste de copil, cǎldura umanǎ, ce nu se pot învǎța”. Pornind de la aceastǎ idee, 

considerǎm cǎ factorii de personalitate se impun ca o condiție a eficientizǎrii conduitei cadrului 

didactic. Competența didacticǎ nu se reduce la tehnica efectuǎrii unui lucru sau  la informațiile 
necesare practicǎrii activitǎții ci și atitudinea fațǎ de activitate, ca expresie a unor trǎsǎturi de 

personalitate și a unor valori.  

Ruxandra Gherghinescu (1999, p. 21) descrie un set de competențe, pornind de la ideea 

cǎ aptitudinea pedagogicǎ este o modalitate relaționalǎ prin intermediul cǎreia orice informație 
trebuie sǎ devinǎ “un bun circulant” între professor și elev:  competența moralǎ, face referire la 

capacitǎțile care asigurǎ buna funcționalitate a conduitei etico- morale a cadrului didactic; 

competența profesional- științificǎ, care cuprinde ansamblul de capacitǎți necesare unui anumit 
obiect de învâțǎmânt; competența psiho- pedagogicǎ, asiguratǎ de totalitatea capacitǎților care 

conduc la “ construirea” diferitelor componente ale personalitǎții elevilor; competența psiho-

socialǎ, reunește ansamblul de capacitǎți necesare optimizǎrii relaționǎrii interumane. 
Antonesei, L. (2002) distinge cinci tipuri de competențe pe care le presupune manifestarea 

autenticǎ a pofesiei de dascǎl: 

  -  competența culturalǎ, reprezentatǎ de achizițiile de culturǎ generalǎ și cultura specificǎ 

disciplinei; 
    -   competența psihopedagogicǎ, reliefeazǎ calitatea de transmițǎtor cǎtre beneficiarii 

educației a culturii specifice, racordatǎ la cultura în ansamblul sǎu; 

    -  competența psihoafectivǎ și de comunicare, fundamentatǎ pe anumite calitǎți structurale de 
personalitate; 

    - competența moralǎ, referitoare la faptul cǎ educatorii oferǎ modele în  concordanțǎ cu idealul 

educativ promovat de sistemul de învǎțâmânt; 
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    - competența managerialǎ, cu rol în asigurarea eficienței organizǎrii și conducerii activitǎților, 

proceselor, colectivelor și instituțiilor educative. 

O largǎ prezentare a competențelor realizeazǎ și Philippe Perrenoud(2004) în cadrul 
unui studiu amplu, evidențiind 10 domenii de competențǎ profesionalǎ prioritare în formarea 

profesionalǎ continuǎ a profesorilor și învǎțǎtorilor: organizarea și animarea situațiilor de 

învǎțare; gestionarea progresului școlar; conceperea și perfecționarea dispozitivelor de 
diferențiere; implicarea elevilor în învǎțare și aplicare; capacitatea de a realiza munca în 

echipǎ; participarea la conducerea școlii; informarea și implicarea pǎrinților; utilizarea noilor 

tehnologii; implicarea în sarcinile și dilemele etice ale profesiei; gestionarea propriei formǎri 
profesionale continue.  

Formarea  profesionalǎ  centratǎ pe dobândirea competenţelor didactice a fost și va 

continua sǎ fie în continuare o problemǎ de maxim interes. Pe lângǎ personalitǎți ca  J. Cardinet, 

J. E. Ormrod, R.W. Houston,  S. Marcus, N. Mitrofan, I. Jinga, C. Cucoş, M. Diaconu, R.M. 
Niculescu, R. Iucu, L. Antonesei, L. Gliga, I. Jinga, E. Istrate, S. Cristea, I. Neacşu, și alți 

cercetǎtori vor încerca, cu siguranțǎ, sǎ analizeze  noi dimensiuni ale standardelor pentru 

pregǎtirea personalului didactic, deoarece acestea constituie un suport pentru deciziile luate în 
materie de politicǎ educaționalǎ. 

Putem concluziona cǎ esenţial de reţinut sunt anumite caracteristici privind conceptul 

de competenţă şi  modalităţile prin care aceastea pot fi formate, rezultate din cercetările 
pedagogiei româneşti şi a specialiştilor din alte ţări:  competenţa se afirmă într-un context 

profesional real; are o evoluție treptatǎ de la simplu la complex; are ca fundament un ansamblu 

de resurse aptitudinale şi atitudinale;  poate fi consideratǎ un proiect, o finalitate fără sfârşit; în 

procesul de formare și dezvoltare a competenţelor este necesară atât activitatea teoretică,  de 
informare, dar mai ales activitatea practică, desfăşurată într-un context profesional real.  

Programele de formare iniţială nu-şi pot propune în mod realist decât stimularea apariţiei 

competenţelor didactice, în accepţiunea lor de standarde profesionale minim admise la care 
trebuie să se ridice absolvenţii, însă este necesară acoperirea unei varietăţi cât mai mari de 

competenţe. 

Bibliografie: 

1. Antonesei, L. (2002). O introducere în pedagogie. Dimensiunile axiologice și 
transdisciplinare ale educației. Iași: Editura Polirom. 

2. Gherghinescu, R. (1999). Conceptul de competențǎ didacticǎ. În Competența 

didacticǎ, Stroe Marcus (coord.). București: Editura ALL Pedagogic. 
3. Guțu, V., Muraru, E, Dandara, O. (2003). Proiectarea standardelor de formare inițialǎ 

în  

învǎțǎmântul universitar. Ghid metodologic. Chișinǎu. CE USM. 
4. Pânișoarǎ, G., Pânișoarǎ, I. O. ( 2004). Managementul resurselor umane: Ghid 

practic, Iași: Editura Polirom. 

5. Perrenoud, Ph. ( 2004). Dix nouvelles compétences pour enseigner, 4e édition, Paris, 

Ed. ESF, 2004 http://www.unige.ch/fapse/life/livres/alpha/P/Perrenoud_1999_A.html 
6. Popescu -Neveanu, P. (1978). Dicționar de psihologie. București: Editura Albatros. 

7. Maciuc, I. (1998).  Formarea formatorilor. Modele alternative și programe modulare. 

București: Editura Didacticǎ și Pedagogicǎ. R. A. 
8. Potolea, D. ( 2002). Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare 

multidimensionalǎ.   

În  Pǎun, E., Potolea. D. Pedagogie. Fundamentǎri teoretice și dimensiuni aplicative,  

http://www.unige.ch/fapse/life/livres/alpha/P/Perrenoud_1999_A.html


ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

328 

Iași: Editura Polirom.  

 

 
METODA PROBLEMATIZĂRII-SPECIFIC ȘI APLICABILITATE  

profesor învățământ primar  Sîrbu Bianca-Lăcrămioara 

Școala Gimnazială Buciumi 
 

În ciclul primar, matematica a rămas şi va rămâne una dintre disciplinele de bază, elevii 

însuşindu-şi noţiuni elementare cu care vor opera pe tot parcursul vieţii, formându-şi unele 
aptitudini, abilităţi ale gândirii, deprinderi de calcul şi rezolvare de probleme. Matematicienii şi 

pedagogii care au studiat procesul de predare-învăţare a matematicii au acceptat că învăţământul 

matematic trebuie să pornească de la idee că predarea este o activitate specifică educatorului, iar 

învăţarea este o activitate centrată pe elev, iar predarea matematicii la clasele CP-IV are drept 
obiectiv fundamental dezvoltarea intelectuală a elevilor, însuşirea instrumentelor de calcul şi de 

rezolvare a problemelor, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei creatoare, formarea unor capacităţi 

personale şi a unor atitudini faţă de matematică. 
 În planul de învățământ, la clasele CP-IV, studiului matematicii îi sunt atribuite patru 

ore săptămânal, pentru fiecare clasă, iar acum se formează noţiunile matematice elementare cu 

care copilul va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem al învăţământului 
matematic, se formează instrumentele mentale de bază , se formează unele aptitudini şi abilităţi 

ale gândirii. Rolul activităţii matematice este de a iniţia copilul în procesul de matematizare, 

pentru a asigura înţelegerea unor modele uzuale ale realităţii având ca ipoteză de lucru specificul 

formării reprezentărilor matematice pe nivele de vârstă. Procesul de matematizare trebuie 
conceput ca o succesiune de activităţi- observare, deducere, concretizare, abstractizare- fiecare 

conducând la un anumit rezultat. Scopul învăţării matematicii în învăţământul primar este 

înţelegerea mai profundă a conceptelor, a procedurilor de calcul, a terminologiei. În cadrul 
studierii matematicii vor fi dezvoltate capacităţile de explorare- investigare, interesul şi 

motivaţia pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate. 

 Învăţarea matematicii în şcoală urmăreşte conştientizarea naturii matematicii, acest 

lucru neputând fi realizat fără o predare riguroasă din partea educatorului, care prin îmbinarea 
armonioasă a tuturor metodelor şi procedeelor de învăţământ obţine rezultate maxime, pentru 

învăţarea matematicii, metodele trebuind să permită atât asimilarea cunoştinţelor, dar şi 

formarea unui anumit mod de gândire, dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a imaginaţiei creatoare 
eţc. Învăţătorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile în câmpul didacticii moderne, 

cunoscând particularităţile elevilor cu care lucrează, valenţele conţinutului pe care trebuie să le 

atingă prin predare-învăţare, acţionează pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, el însuşi 
devenind un autentic subiect creator în materie de articulare a strategiilor, metodelor şi 

procedeelor didactice. 

Metoda problematizării, numită şi predare prin rezolvare productivă de probleme, 
reprezintă una dintre cele mai apreciate metode moderne de învăţământ, atât prin esenţă, cât mai 
ales prin rezultatele cercetării utilizării ei și pune în faţa elevului unele dificultăţi create în mod 

obiectiv, prin depăşirea cărora, acesta învaţă ceva nou. Problematizarea este atributul activ al 

învăţământului şi constă în a transforma actul instructiv dintr-un act de receptare relativ masiv a 
cunoştinţelor, într-un act de permanenţă căutare prin cunoştinţe şi cunoaştere a unui răspuns la 

o întrebare. Prin aplicarea acestei metode, elevul participă conştient şi activ la autodezvoltarea 

sa pe baza unei probleme capabile să producă un conflict între experienţa de cunoaştere 
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dobândită şi o nouă experienţă care tinde să restructureze şi chiar să-i dezvolte capacitatea 

cognitivă.În procesul instructiv-educativ metoda problematizării are anumite etape şi cerinţe ce 

trebuiesc respectate şi care conduc la dezvoltarea gândirii elevilor, la diminuarea ponderii 
expunerii descriptive în favoarea explicaţiilor, la trezirea curiozitatea şi interesul elevilor prin 

probleme- situaţii problemă- întrebări. După unii pedagogi întreaga activitate pe care educatorul 

şi elevii o parcurg într- o lecţie în care se aplică metoda problematizării poate fi structurată pe 
patru etape: perceperea situaţiei problemă (prezentarea ei), studierea aprofundată şi 

restructurarea datelor situaţiei problemă, căutarea soluţiilor, obţinerea rezultatului final şi 

evaluarea acestuia.Dincolo de această diversitate interpretativă rămâne realitatea certă conform 
căreia învăţarea problematizată are un pregnant caracter euristic, activizant, ce-l obligă pe elev 

la implicarea într-un grad superior şi care contribuie, într-o pondere însemnată, la dezvoltarea 

capacităţilor sale rezolutive, la cultivarea unor trăsături, cum sunt : spiritul de observaţie, 

curiozitate, capacitatea de a corela şi conexa, capacitatea de analiză şi de sinteză, perseverenţa, 
atenţia, spiritul de responsabilitate, antrenând de asemenea şi o mare parte a proceselor cognitive 

superioare a elevilor, fiecare dintre acestea fiind folosite la cote maxime. 

Dezvoltarea potenţialului de gândire si creativitate se realizează prin activităţi care 
solicită independenţă, originalitate. De aceea, trebuie să fim receptivi la ceea ce interesează şi 

place copiilor, la ceea ce vor şi pot realiza, valorificând în activitate toate forţele şi capacităţile 

lor, satisfăcându-le interesele. Este bine să se orienteze gândirea elevilor spre probleme a căror 
soluţie are un caracter inductiv, plecând de la ideea posibilităţii găsirii unei soluţii optime din 

mai multe posibile, care are o valoare cognitivă, constituind un mijloc de creativitate. 

Rezolvarea problemelor de aritmetică constituie o sursă inepuizabilă de aplicare a 

metodei problematizării. Există multe tipuri de probleme în care se poate integra cu succes 
metoda problematizării, posibilitatea folosirii  şi valorificarea potenţelor sale având ca şi scop 

dezvoltarea gândirii elevilor, a imaginaţiei creatoare, elevii fiind atraşi de această metodă prin 

satisfacţiile pe care le aduce, poate fi considerată un joc la care participanții vor descoperi 
măiestria de a rezolva probleme cu ușurință și de a se implica activ. 

Aplicarea metodei presupune o serie de condiţii care nu pot fi ignorate : 

• toţi elevii să fie obişnuiţi a fi activi la lecţiile de matematică; 

• elevii să fie obişnuiţi a lucra individual în timpul orei sau în colaborarea în grupe mici; 

• să fi fost folosită metoda de mai multe ori; 

• majoritatea elevilor să fie buni rezolvatori de probleme, să manifeste şi să fie lăsaţi să-

şi manifeste creativitatea; 

• elevii să fie obişnuiţi cu atitudinea de colaborator apropiat pe care învăţătorul trebuie 

să o aibă în folosirea acestei metode; 

• să existe în colectivul de elevi un spirit de întrecere şi cei talentaţi să fie apreciaţi 

corespunzător de colegi; 

• să fie obişnuiţi a gândi nota ca recompensă pe plan secund, satisfacţia principală fiind 

înţelegerea, descoperirea, creaţia. 

Metoda problematizării poate fi aplicată şi valorificată la adevărata ei valoare într-o 
multitudine de exerciţii şi probleme şi apare acolo unde se întâlneşte o situaţie- problemă, 

punctul de plecare în aplicarea metodei îl reprezintă conceperea şi prezentarea situaţiei-

problemă, aceasta ducând la consolidarea structurilor cognitive ale elevilor, stimulează spiritul 
de explorare, formează un stil activ de muncă, cultivă autonomia şi curajul în luarea unor decizii, 
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antrenează toate componentele personalităţii, intelectuale, afective, volitive, curajul în 

argumentarea şi susţinerea soluţiilor proprii de rezolvare . 

Bibliografie: 
1.Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 

2.Oprescu, N., Metodologia şi tehnologia didactică, în, Revista de pedagogie, 1991. 

 

 

ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ 

profesor învățământ primar Alecsandru Maria-Dalia 

Școala  Gimnazială Buciumi 

 
În vederea pregătirii copiilor pentru a face față provocărilor lumii contemporane, școala 

trebuie să pună accentul pe formarea la aceștia de competențe, atitudini transversale și 

transferabile.  
Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi 

eficient, de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea 

diverselor discipline în vederea rezolvării unor situaţii problemă. În acest sens, L. Ciolan afirmă: 

„Succesul în viaţa personală, profesională şi socială e dat tocmai de capacitatea de a ieşi din 
cutia disciplinară, de capacitatea de a realiza conexiuni care să conducă la realizarea eficientă 

a problemelor concrete.” 

Predarea-învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, care 
activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv-

educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. 

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se 
creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 

sentimentelor, să lucreze în echipă sau individual.  

Interdisciplinaritatea nu complică procesul instructiv, ci, dimpotrivă, duce la extinderea 

şi adâncirea conexiunilor posibile între discipline. Activităţile interdisciplinare au pronunţate 
valenţe formative, contribuind la formarea unei atitudini noi faţă de cunoaştere. Copiii încep să 

cunoască lumea şi viaţa sub aspectele lor variate prin transferul cunoştinţelor. Învăţarea 

interdisciplinară favorizează cultivarea atitudinilor creative, dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a 
sensibilităţii copiilor; oferă posibilitatea însuşirii tehnicilor de cunoaştere ştiinţifică în 

perspectiva educaţiei şi autoeducaţiei permanente.  

Exemple de interdisciplinaritate: 

• Noţiuni de geometrie 
Toate corpurile cu viaţă sau fără viaţă îşi găsesc corespondent în geometrie. Cunoaşterea 

şi utilizarea figurilor şi corpurilor geometrice este rezultatul abstractizării, proces al gândirii 

specific fiinţei umane, iar înţelegerea constituie un exerciţiu fundamental în dezvoltarea 

proceselor gândirii elevului, ceea ce denotă interdisciplinaritatea cu toate disciplinele care se 
studiază în ciclul primar.  

• Metodele specifice limbii şi literaturii române (povestirea, lectura după imagini, conversaţia, 

exerciţiul) pot fi folosite în orele de matematică. Elevii învaţă poezii-numărătoare, îşi 

consolidează cifrele şi operaţiile cu numere naturale, inventează poveşti şi ghicitori despre 
cifre, realizând operaţii de adunare şi de scădere. În cadrul jocurilor didactice: Jocul 

cuvintelor, Jocul silabelor, elevii numără cuvintele dintr-o propoziţie, reprezintă grafic 
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atâtea dreptunghiuri câte cuvinte are aceasta, atâtea liniuţe orizontale câte silabe are 

cuvântul, atâtea cerculeţe câte sunete are cuvântul respectiv. 

• În cadrul orei de educaţie plastică, elevii învaţă să încadreze desenul în pagină, să păstreze 

proporţiile, cunoaşterea culorilor putând fi raportată la realitate. Prin desenele decorative se 
realizează jocuri logice cerând elevilor să deseneze după un anume model, alternând 

culorile, mărimile, formele, cunoştinţele referitoare la formele geometrice pot fi consolidate. 

• În cadrul orelor de arte vizuale și abilităţi practice, elevii pot realiza colaje utilizând formele 

geometrice. Prin îndoirea unei coli de hârtie, elevii obţin obiecte cunoscute, realizând 
diferite teme: Vaporul, Paharul, Morişca, Broscuţa, Cartea. 

Orele de educaţie muzicală contribuie la fixarea cunoştinţelor, deprinderilor dobândite 

în orele de matematică. Prin cântece, jocuri muzicale, elevii exersează număratul, anumite 
operaţii de calcul. (Cântecul Numărătoarea ajută la consolidarea numărării în concentrul 0-10, 

crescător şi descrescător). 

• Utilizarea unităţilor de măsură 

Se extinde la aproape toate disciplinele cunoaşterea acestora fiind indispensabilă în 

însăşi activitatea zilnică. Cunoaşterea unităţilor de măsurare a timpului se face chiar din timpul 
ciclului preşcolar, unde copilul este familiarizat cu un program orar stabilit căci odată ce cunosc 

cifrele, pot citi afişajul unui ceas electronic şi pot înţelege aspecte legate de periodicitatea 

momentelor zilei. Cunoaşterea datei de naştere, a ciclicităţii anotimpurilor, a propriei vârste în 
comparaţie, a vârstelor diferitelor vieţuitoare oferă introducerea în ramurile ştiinţelor naturii sau 

a altor domenii.  

Copiii pot fi familiarizaţi de asemenea cu distanţele prin realizarea unor activităţi 
practice de măsurare a diferitelor lucruri, obiecte, terenuri etc. prin care se poate realiza 

interdisciplinaritatea cu obiectul Geografie în cazul orelor de cunoaştere şi realizare a planului 

clasei, a şcolii, a cartierului, oraşului, ce va conduce mai repede la înţelegerea scării unei hărţi 

şi la orientarea pe aceasta.  
 În concluzie putem afirma că strategiile didactice trebuie să includă învăţarea prin 

cooperare, învăţarea prin descoperire, jocul, deoarece acestea sunt modalităţi de abordare 

interdisciplinară care oferă un context al învăţării plăcut, care valorifică interesele, nevoile 
elevilor şi experienţele lor de viaţă. 

Bibliografie: 
1. Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi 

2.    Cojocariu, M.V.,( 2004), Teoria şi metodologia instruirii, E.D.P., R.A. Bucureşti 

3.  *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la 
școlarii mici (suport de curs), Bucureşti, 2012 

 

 

              DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE LA ELEVII DIN               

                                                       CICLUL PRIMAR 

Învățător Iojă Maricica 

Școala Gimnazială Nr.1 Turluianu 

 

          Competența de comunicare este considerată de mulți autori capacitate globală care 

cuprinde capacități comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieții. Școala are drept 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU  NR. 9/2022 

 

332 

finalitate dezvoltarea competențelor elevului pentru a deveni o personalitate cu un ansamblu de 

cunoștințe, atitudini și competențe de comunicare formate pe parcursul școlarității.  

         Învățământul actual se bazează pe corelarea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor, pe 

învățarea reciprocă, pe activități în perechi și grupuri, pe colaborarea dintre învățător, elev și 

părinte. Toate fiind realizate în scopul dezvoltării gândirii creative și a competențelor de 

comunicare. Procesul de organizare și desfășurare a activității instructiv-educative este 

reglementat prin comunicare. În predarea-învățarea tuturor disciplinelor studiate în școală este 

folosită comunicarea.  

         Activitatea principală a elevului este învățarea ce are loc prin comunicare. Copiii învață 

comunicând cu învățătorii, colegii și părinții. Pentru a forma la elevi competențe comunicative 

agenții educaționali însuși trebuie să posede asemenea competențe. Competența se formează și 

se evaluează în interacțiunea integrată a activităților de a ști, a ști să faci și a ști să devii 

Competența comunicativă este nivelul de performanță care determină cât de eficient a fost 

transmis și receptat mesajul. Are ca temei cunoștințe, priceperi, deprinderi și motivație.  

         A fi competent într-o activitate înseamnă a aplica cunoștințele acumulate, a folosi 

deprinderi specifice, a analiza și a lua decizii, a lucra împreună cu alți membri din echipă, a 

comunica adecvat cu cei din jur. În practica educațională este necesar ca elevilor să li se ofere 

ocaziile de a comunica constructiv. Pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ nu trebuie 

să li se pretindă să vorbească mult, ci să fie găsite modalități de identificare a interacțiunilor 

elev-elev în scopul schimbului informațional și interpersonal.  

        Comunicarea se manifestă nu doar ca o acumulare de cunoștințe, ci ca oportunitate de 

coparticipare activă la otice activitate didactică pentru a spori dobândirea competențelor de 

comunicare.  

         Problemele de comunicare în marea majoritate își au originea în copilărie. Descurajarea și 

frustrarea afectează puternic. Competențele de comunicare se formează în special prin activitatea 

didactică și extrașcolară, de predare și învățare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și 

deprinderilor, de comunicare și relaționare în cadrul grupului școlar.  

         Învățătorii sunt acei care trebuie să încurajeze elevii să își exprime părerea, să se lase 

descoperiți și să nu le fie frică să împărtășească idei cu cei din jur. De aceea se pune accentul pe 

necesitatea învățării interactive și a conlucrării între elevi în procesul de învățare. Învățătorul 

prin măiestria sa pedagogică utilizează corect metode activ-participative în cadrul activităților 

ce se desfășoară în clasă.          

       Competențele de comunicare pot fi ameliorate, perfecționate prin învățare și exersare 

sistematică Învățătorii din învățământul primar vor reuși să formeze competențe de comunicare 

la micii școlari, dacă vor cunoaște aspecte teoretice și metodologice privind predarea, învățarea 

și evaluarea conceptelor.       
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VÂRSTELE RECEPTĂRII TEXTULUI 

Iojă Angela 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 
 

Se poate pune întrebarea despre rostul lecturii în societatea actuală de tip informaţional, 

invadată de mijloace din ce în ce mai – aparent sau nu – evoluate. Manifestarea îngrijorării în 
legătură cu creşterea numărului de ,,cititori analfabeţi” este îndreptăţită. Cititorul analfabet este 

cel care cunoaşte literele, citeşte, dar nu descifrează mesajul. Ce rol mai poate avea lectura în 

contemporaneitate? Superioritatea lecturii se dovedeşte prin activitatea cognitivă pe care o 
determină: receptarea implică un proces de elaborare a reprezentărilor, printr-un efort, un 

travaliu intelectual care conduce la dezvoltarea gândirii. Cititorul devine parte dintr-un act de 

cultură, un co-autor al creaţiei artistice, prin  descifrarea mesajului în manieră proprie. El 

recreează pe baza propriei experienţe, a nivelului său de cunoaştere a lumii. 
Paul Cornea descrie cele patru faze ale lecturii: perioada de iniţiere, care începe în jurul 

vârstei de 9 ani, când lectura începe să se configureze ca activitate plăcută, fără a avea un scop 

bine definit, predominând caracterul emoţional, fără ca înţelegerea să fie esenţială ; a doua 
perioadă, în jurul vârstei de 11 ani, copilul îşi poate controla ritmul performării,  dispunând de 

o capacitate sporită de înţelegere; pe la 13 ani se schiţează o abordare critică: elevul sesizează 

contradicţii, puncte vulnerabile, pune întrebări, se descoperă el însuţi ca sursă de valorizare; 
după vârsta de 15 ani lectura devine fiabilă, devenind liniară, dar şi selectivă (exploratorie sau 

global informativă), cititorul devenind capabil să analizeze, sintetizeze, abstractizeze, 

să generalizeze, să compare. În continuarea acestei etape sunt posibile progrese, mergând pe 

linia adâncirii ori extinderii abilităţilor câştigate, mai puţin a dobândirii altora noi. 
În şcoală, şi chiar mai devreme, în grădiniţă, începe, în mod tradiţional procesul învăţării 

citirii, prin metoda fonetică, analitico–sintetică, metodă care reflectă particularităţile specifice 

limbii române. Premisa este dată de spectaculoasa dezvoltare care se petrece în planul 
limbajului: în jurul vârstei de 5 ani, unii preşcolari pot să surprindă prin felul corect - fonetic şi 

gramatical – în care vorbesc. Vocabularul pasiv poate înregistra creşteri semnificative, la 1500-

3000 de cuvinte, în timp ce vocabularul activ rămâne ceva mai restrâns.  Un fenomen remarcabil, 

evidenţiat de Tatiana Slama-Cazacu, este că, atunci când nu au cuvintele potrivite pentru 
anumite situaţii, preşcolarii şi le construiesc: ,,dă cu acul pentru a coase”, ,,urlăreţ” pentru cel ce 

plânge, ,,clonţesc” pentru ceva urât, ,,modrobeţi” pentru ceva în dezordine. Imaginaţia la 

preşcolar se află, în comparaţie cu stadiul anterior, într-o adevărată explozie. Acum se manifestă 
pe deplin reconstruirea mentală a celor ascultate. Imaginaţia copilului este stimulată de trăirile 

lui afective.    

Ceea ce îi stârneşte interesul şi are semnificaţie este reliefat în imaginea mentală şi se 
transpune într-un produs: desen, limbaj, construcţii, joc. Imaginaţia reproductivă este antrenată 

mult în ascultarea poveştilor şi povestirilor, iar reconstituirea imaginativă este contaminată de 

experienţa proprie.  

Semnificaţia deosebită a preşcolarităţii pentru dezvoltarea psihică de ansamblu este 
conturarea şi cristalizarea componentelor personalităţii şi construirea structurilor ei de bază. 

Maturizările neurofuncţionale şi diversificarea activităţilor preşcolarului fac să se dezvolte 

aptitudinile care au componente senzoriale. Se dobândesc un număr de capacităţi elementare: a 
interpreta un rol, o poezie, a desena, a modela, a construi. Literatura oferă micului ascultător un 

întreg univers de gânduri si sentimente. La această vârstă se poate realiza cu succes 

familiarizarea copilului cu literatura. Sugerat printr-o tematică variată: patrie, trecut istoric, 
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natura şi frumuseţile ei, vieţuitoarele, copilăria,  prin prototipuri umane surprinse în ipostaze 

felurite, acest univers se va putea constitui într-o adevărată zestre spirituală. Prin valorificarea 

creatoare a mesajului artistic se stimulează interesul, pasiunea copilului pentru literatură şi se 
poate alimenta setea de cunoaştere. Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderea copilului 

cu normele de comportare civilizată, cultivarea sentimentelor moral patriotice, dezvoltarea 

vocabularului, a imaginaţiei, creativităţii sunt sarcini la realizarea cărora opera literara, prin 
specificul ei, aduce o contribuţie majoră. Cea mai potrivita intermediară între micii ascultători, 

care nu ştiu încă să citească şi materialul artistic, este educatoarea care, prin pregătirea sa 

psihopedagogică,  literară, poate dobândi rezultate uimitoare în dezvoltarea lor intelectuală, 
morală, estetică. Ţine de priceperea educatoarei să selecteze materialul artistic adecvat, util, de 

a clarifica sensul moral, de a reliefa intenţiile autorului, de a comunica nuanţele cele mai fine 

ale stilului, prin cuvântul spus pe tonul adecvat, prin mimica şi gestica potrivite. Vârsta de 6-7 

ani aduce o schimbare importanţă în viaţa copilului: intrarea în şcoală. Acest nou factor se 
deosebeşte radical de toate actele de învăţare anterioare, atât prin conţinut, cât şi prin cadru şi 

mod de desfăşurare. Şcolaritatea, cu tot ceea ce înseamnă, determină schimbări semnificative în 

planul personalităţii copilului. Se consolidează componentele personalităţii cristalizate 
preşcolaritate: unele aptitudini, trăsături de caracter,conduitele şi conştiinţa morală, se formează 

altele noi. Aptitudinile şi capacităţile şcolarului mic sunt în progres şi se exprimă în rezultate 

semnificative.  
La început, memoria şcolarului păstrează caracteristicile stadiului anterior, centrată pe 

detaliu şi concret, influenţată de trăirile afective, realizată fragmentar, în formă mai ales 

involuntară. Caracteristicile pe care le dobândeşte treptat sunt: creşterea caracterului activ al 

procesului de întipărire, o mai strânsă legătură a memoriei cu gândirea, , o pondere mai mare a 
gândirii logice, dominarea progresivă a memoriei voluntare, utilizarea criteriilor logice în 

organizarea materialului de memorat etc.  

În acest stadiu gândirea depăşeşte stadiul perceptiv, marcând trecerea la gândirea 
operatorie. Se realizează o descentrare cognitivă de propria fiinţă şi nevoile personale şi se ţine 

seama în mod sistematic de real. O altă caracteristică a gândirii şcolarului mic este că dobândeşte 

reversibilitate, o reversibilitate simplă, având la bază relaţia dintre operaţia directă şi inversa ei. 

Şcolaritatea mică marchează începutul raţionalităţii gândirii, raţionamentul dominant fiind cel 
inductiv. Noţiunile empirice din preşcolaritate se transformă treptat în noţiuni ştiinţifice. 

Mecanismele cognitive asigură învăţarea eficientă în măsura în care sunt susţinute de 

cele orientativ-stimulatorii şi reglatorii. O primă caracteristică a afectivităţii şcolarului mic este 
evoluţia sa latentă, discretă şi intimă. Dezvoltarea cognitivă generează îmbogăţirea şi 

diversificarea trăirilor afective: cristalizarea unor sentimente noi şi complexe, creşterea 

capacităţii de autocontrol asupra conduitelor emoţional-expresive. 
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ABORDAREA ACTIVITĂȚILOR INTEGRATE ÎN GRĂDINIȚĂ 

EXEMPLE   DE  BUNE  PRACTICI 

Educatoare Ladaru Victorița 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

Gradinita Nr. 1 Turluianu 
 

Învățarea integrată încurajează copiii să vadă interconectarea și interdependențele dintre 

ariile curriculare. O abordare integrată permite copiilor să se angajeze în scop de învățare 
relevantă. Orice activitate din grădiniţă trebuie să fie o experienţă de învăţare  şi pornind de la 

acest fapt să se acorde  o importanţă egala tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Toate tipurile 

de activităţi reprezintă diferite momente ale programului zilnic al copilului în grădiniţă şi toate 
reprezintă oportunităţi de învăţare în modul cel mai natural al copilului.Cele 6 teme generale din 

curriculum  combină cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din mai multe domenii experienţiale şi 

permit implicarea mai multor domenii de dezvoltare.  

 Pornind  de la principiile  de disciplină inteligentă: „Toți elevii sunt diferiti". "Toți elevii 
urmează aceeași secvență în dezvoltarea sa, dar fiecare într- un ritm diferit. “Elevii sunt în mod 

natural curiosi și dornici de a explora mediul lor.“: “Elevii stiu să învețe unii de la alții"Învățarea 

este posibila atunci când ai interes și când poți participa activ.“ "Utilizarea mai multor modalitati 
senzoriale facilitează învățarea.“  si nu in ultimul rand acela ca  "Jocul este unul dintre cele mai 

bune moduri de a invata." Predarea integrată a conţinuturilor se manifestă atât la nivelul 

proiectării globale, cât şi în proiectarea activităţilor zilnice.Procesul formativ–educativ pe care 

îl desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite fiecărei educatoare să-şi valorifice propria 
experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea activităţilor cu caracter 

integrat. 

   Educatoarea trebuie să urmărească: ce se joacă, cu ce se joacă, cu cine se joacă. Copilul 
alege centrul în funcţie de stimulul pe care-l reprezintă obiectele ce se află acolo şi care-i satisfac 

lui nevoia de exprimare a experienţei trăite. Jocul ne permite să urmărim copilul sub toate 

aspectele dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate: cognitiv, motor, afectiv, social, moral. 
Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: EXPLORAREA, EXPERIMENTAREA 

şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi experienţe cu semnificaţie 

pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specifice vârstei. Ei încearcă să cucerească lumea 

din jur acţionând pe cele trei căi.  
Pentru recunoaşterea de către copiii înşişi a apartenenţei la o comunitate mai largă decât familia, 

cunoaşterea responsabilităţilor speciale pe care comunitatea le are faţă de copii şi înţelegerea 

responsabilităţilor pe care copiii le au faţă de comunitate. am desfăşurat acţiunea” O ieşire în 

comunitate.”-proiect tematic  in care copiii au observat locurile special organizate pentru ei: 

grădiniţa, şcoala, parcul, policlinica, cât şi oamenii comunităţii: poliţiştii, gardienii publici, 

vânzătorii. A doua zi au redat prin desen ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut în această plimbare. 
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Folosind planşe am discutat despre ce face medicul pentru copii, ce face educatoarea ,  ce face 

invatatoarea ,ce face preotul sau ce face poliţistul pentru copiii din comunitate. Tot pe baza 

materialului ilustrativ am desfăşurat convorbiri privind respectarea de către copii a regulilor de 
viaţă în comunitate: să nu arunce hârtii pe stradă sau în parc, să traverseze prin locuri marcate, 

să nu alerge după minge în mijlocul străzii, să salute vecinii, educatorii, cunoscuţii, să nu se bată 

sau insulte, să nu chinuie animalele, să-i ajute pe bătrâni. Am decupat din reviste materiale care 
reprezintă problemele comunităţii şi rolul copilului. Cu acestea am realizat un poster pe care l-

am afişat în clasă. Educaţia este un drept fundamental al copilului. Acest drept nu se limitează 

numai la accesul la şcoală, ci se referă inclusiv, la crearea condiţiilor adecvate realizării lui. Este 
important ca procesul de învăţământ din gradinita  să îmbine deopotrivă latura formativă cu cea 

informativă. Astfel li se va dezvolta respectul de sine şi li se vor forma abilităţi proprii. Am citit 

copiilor povestea Băiatul care nu voia să studieze, am efectuat vizite la şcoală, activităţi 

comune cu şcolarii şi desene cu tema Şcoala mea. 
 Pentru a cunoaste drepul lor la opinie, participare, organizare, orice chestiune sau 

procedură care afectează copilul, dreptul copilului de a-şi exprima opiniile şi libertatea de a 

obţine şi difuza informaţii, dreptul copilului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, supus 
îndrumării corespunzătoare a părinţilor şi legilor naţionale şi libertatea de asociere, cu excepţia 

cazurilor când un asemenea fapt ar viola drepturile altora,am desfăşurat jocul Ecoul muntelui, 

jocuri de rol La cumpărături, În vizită la prietenii noştri, iar conversaţiile, poveştile, cântecele 
şi desenele au contribuit la stimularea capacităţii de exprimare a copiilor şi la dezvoltarea 

creativităţii. 

      Reușita predării integrate a conținuturilor în grădinită ține în mare masură de gradul de 

structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite finalități. Învățarea 
într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învățarea conform unei 

structuri riguroase sunt extreme care trebuie sa coexiste în curriculum-ul integrat. De reținut este 

faptul că preșcolarii trebuie sa învețe într-o manieră integrată, fiecare etapă de dezvoltare fiind 
strâns legată de cealaltă. Activitățile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele aducându-se 

un plus de lejeritate și mai multă coerență procesului de predare-învățare, punând accent deosebit 

pe joc ca metodă de bază a acestui proces.   

Bibliografie: 

1. Ciulea, Laurenţia, Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie, Editura Diana, 

Pitești, 2009 

2. Glava, Adina, Maria Pocol, Lolica-Lenuţa Tătaru, Educaţia timpurie – ghid metodic pentru 
aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Paralela 45, Pitești, 2009 

3. Goleman, Daniel, Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea veche, Bucureşti, 2008 

3. Lespezeanu, Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura Paralela 45, 
Pitești, 2007 

4. XXX. Activitatea integrată din Grădiniţă- Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar. Didactica Publishing House, București,  2008. 
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EXCURSIA- ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ ATRACTIVĂ ŞI EFICIENTĂ ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Profesor învățământ primar Romanescu Camelia 
                                                                                           Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

                                                      

 
,, Există o configuraţie a sentimentului naturii la români, originală prin raportarea ei la 

aceeaşi realitate psihică a altor popoare, după cum există, sub semnul aceloraşi caractere 

distinctive, o viziune românească a muntelui, câmpiei, apelor, un particular sentiment al 
timpului, elemente aparte ale realităţii om- natură.” 

                                                                                        (Gh. Macarie - ,, Geografie 

literară”) 

 
Societatea umană este în continuă dezvoltare în timp şi spaţiu.  Cultura unei societăţi 

este reflectată prin valorile pe care le manifesta: morale,  etice, estetice, economice, dar şi prin 

relaţiile pe care le desfaşoară fiecare om cu mediul natural în care se află. Menţinerea unui 
anumit echilibru al naturiii este esenţial pentru desfăşurarea normală a vieţii.  Atitudinile si 

comportamentul nostru în raport cu tot ce ne înconjoară se formează încă din momentul în care 

ne naştem. Părinţii sunt cei care ne familiarizează cu normele şi valorile morale, acest lucru fiind 
continuat de educatori, învăţători si apoi de catre profesori. Un proverb vechi zice: ,, Pomul când 

e mic se-ndreaptă”, deci de mici rebuie să le formăm copiilor principalele noţiuni, priceperi şi 

deprinderi, atât in familie cât şi în cadru organizat, îndrumaţi de cadrele didactice. Dacă in şcoală 

suntem mai închistaţi, încorsetaţti de pereţi şi reguli, activităţile extracurriculare oferă elevilor 
oportunităti multiple de recreere, le valorifică potenţialul intelectual şi aptitudinile, le stimulează 

imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa, dezvoltându-le şi spiritul de competiţie, dar şi de echipă. 

Copiii din această perioadă îşi petrec prea puţin timpul in mijlocul naturii, ei preferând să stea 
mai mult în faţa televizorului si calculatorului; de aceea trebuie impulsionaţi să iasă în aer liber. 

Lecţiile predate în afara clasei sunt mult mai interesante, oferind elevilor posibilitatea 

de a cunoaşte direct elementele despre care învăţă, iar atunci când iau parte la un proiect se ajută 

între ei; asigura o coeziune a grupului care va duce la descoperirea unor lucruri noi, trăind 
experienţe comune. Astfel, excursiile, drumeţiile, investigaţiile , ne pot oferi posibilitattea 

înţelegerii fenomenelor naturii şi protejării ei, aprofundării cunoştinţelor geografice, istorice şi 

culturale.  
Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în dezvoltarea cognitivă şi 

afectivă a copilului, oferind acestuia posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod 

direct o mare varietate de aspecte din natură, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii 
de mediu. Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragoste pentru natură 

şi respectul pentru frumuseţile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia 

memorând penru tot restul vieţii aspecte ce i-au impresionat în mod plăcut. Excursia, ca 

activitate extracurriculară, are multiple valenţe de informare si de educare a elevilor, contribuind 
la adâncirea şi ,, ancorarea” în realitatea mediului natural şi social explorat direct. Conţinutul 

didactic al excursiilor este mai variat şi mai laborios decât al activităţilor din clasă, având un 

caracter atractiv, şcolarii participând cu voioşie şi insufleţire la asemenea acţiuni. Orice copil 
trebuie învăţat de mic să fie receptiv la nou, să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a lumii în 

copntinuă schimbare şi să aprecieze valorile trecutului. Pentru a trezi interesul copiilor pentru 

asemenea acţiuni extracurriculare, excursiile sunt popularizate prin: hărţi, ilustraţii, 
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vederi,descrieri geografice, povestiri a unor eroi români cu care ne mândrim  sau a unor scriitori 

cunoscuţi. 

Excursia didactică are ca scop principal largirea orizontului didactic, realizând legătura 
intre teorie şi practică. Acest tip de activitate anticipează intuirea, cunoaşterea generală, usurând 

succesul învăţării. Are avantajul de a facilita observarea elementelor mediului în ansamblul lor, 

cu interrelaţiile specifice, uşurând deducerea cauzelor care leau generat. Este una dintre cele mai 
atractive, plăcute şi utile activităţi de recreere şi odihnă activă, facilitând contactul direct cu 

mediul, aceasta presupunând o percepere activă a unor zone culturale istorice, culturale , 

religioase, a unor peisaje, acţionând direct asupra acestora. Prin aceste acţiuni, copiii dobândesc 
informaţii, îşi formează reprezentări, trăiesc experienţe de învăţare. 

O excursie impune o mare responsabilitate pentru cel ce o organizează. El reaminteşte 

permanent regulile de circulaţie, de securitate şi de comportament ce trebuie respectate. Trebuie 

stabilite obiectivele vizate în funcţie  de curriculum, scopul excursiei, de prezentat itinerariul, 
data, ora de plecare şi echipamentul necesar. Perioada trebuie să fie corespunzătoare unei bune 

desfăşurări a activităţii. Trebuie stimulată dorinţa şi curiozitatea elevilor de a descoperi noi 

fenomene şi elemente, dar şi dorinţa de a călători în scopu l cunoaşterii şi nu în ultimul rând, 
creearea unui suport informativ- educativ. Excursia reprezintă o călătorie de cel puţin o zi, 

efectuată în afara localităţii de reşedinţă, cu un mijloc de transport, având ca scop recreerea, 

vizitarea, informareaşi studiul. Ea trebuie pregătită după un plan bine stabilit, care să parcurgă 
mai multe etape: 

Prima etapă, de importanţă majoră, reprezintă organizarea şi pregătirea teoretică, 

documentarea, studierea traseului, orientarea. Trebuie cunoscut mai întâi  locul, prognoza meteo 

pentru perioada când se va desfăşura excursia, data plecării şi sosirii, mijlocul de transport. 
Cadrul didactic se va documenta utilizând CD-uri, diverse prezentări ale zonei respective,oferte, 

hărţi, fotografii. Este foarte important să se realizeze o bună documentaţie bibliografică, penru 

că, indiferent dacă la faţa locului este ghid sau nu, învăţătorul este coordonatorul activităţii şi 
trebuie să ofere explicaţia ştiinţifică. 

Se încearcă, pe cât posibil, alegerea celei mai reprezentative zone. Se specifică 

obiectivele principale, dar nu se ignoră nici un aspect care ar putea consolida cunoştinţele 

dobândite anterior. Se va asigura transportul, locul unde se va desfăşura masa, se va stabili 
traseul şi se va ţine o evidenţă a numărului de participanţi. Se stabilesc punctele de aplicaţie 

practică şi acţiunile specifice fiecătei opriri. După ce sunt clarificate datele, cadrul didactic 

prezintă oferta copiilor şi părinţilor. Se pot repartiza sarcini copiilor, cât şi părinţilor însoţitori. 
Se analizează costul excursiei şi se întocmeşte dosarul cu actele şi aprobările necesare. 

A doua etapă constă în desfăşurarea propriu-zisă a excursiei, culegerea datelor şi 

cercetarea la faţa locului. Excursiile pot studia: un fenomen geologic (peşteră, salină, carieră de 
piatră), un aspect geografic (lac, baraj natural, munte), elemente de etnografie (datini, obiceiuri, 

port), aspecte din viata culturală şi religioasă (o biserică, un monument,), aspecte din viaţa socio-

economică(o fabrică, o fermă), aspecte ale trecutului istoric(cetăţi, ruine) cât şi case memoriale 

a unor scriitori literari sau a altor personalităţi. Paşii făcuţi în zone geografice diferite de cea în 
care trăiesc îmbogăţesc cunoaşterea şi aprofundează explicaţiile primite anterior de copii. Poţi 

vedea mai bine comportamentul liber al copiilor şi te poţi apropia de ei mai mult. 

A treia etapă este reprezentată de trierea, selecţia, prelucrarea materialului cules şi 
valorificarea rezultatelor. După sfârşitul excursiei informaţiile se păstrează, se ordonează 

evenimentele, se sortează sarcinile de lucru, se compară anumite aspecte, se conştientizează 

anumite trăiri ale participanţilor, se emit concluzii şi se fac apreciri.  Se reconstituie traseul pas 
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cu pas, în funcţie de obiective. Se cumulează materialele culese de fiecare grup si se analizează 

în ansamblu. Se revăd notiţele şi se completeză cu ajutorul întrebărilor. Se ordonează 

eşantioanele după ce s-au clasificat. Se pot ordona şi fotografiile şi se vizionează inregistrările. 
Pe harta fizică, care a însoţit excursia, se marchează traseul cu o bandă colorată şi punctele de 

lucru de pe parcursul excursiei cu steluţe; obiectivele principale (în funcţie de scopul urmărit) 

atinse pot fi ilustrate cu fotografii reprezentative.Materialul cules poate fi valorificat prin 
realizarea unor panouri informative sau panouri cu fotografii de grup ale elevilor. Acestea din 

urmă au un scop educativ şi ilustrativ, de popularizare a acţiunii pentru trezirea interesului 

copiilor spre a cunoaşte ţăra în care se află. Nu trebuie uitat că orice excursie constituie şi un 
mijloc important de călire a organismului şi a de unitate a colectivului. Datele culese în urma 

acestor excursii sunt valorificate la toate activităţile la care se pretează, consolidându-se 

informaţiile, care le vor înbogăţi cultura lor generală. Îmbogăţirea, consolidarea şi valorificarea 

cunoştinţelor la diverse discipline de studiu, precum: româna, ştiinţa, geografia sau istoria, se 
pot realiza atât in timpul activităţilor de învăţare, cât şi printr-o împletire armonioasă a temelor 

din curriculum cu excursii adecvate. 

 În concluzie, putem afirma,  că pe teren, în comparaţie cu sala de clasă, conţinutul 
informativ al lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere a elementelor adiacente care definesc 

categoria de noţiuni propusă în studiu. Pe tot parcursul excursiei trebuie făcute popasuri de 

observaţie asupra unor anumite aspecte. 
 Experienţa dobândită se poate materializa în compuneri libere cu titlul: ,, În excursie”, 

descriind ce i-a impresionat mai mult, sau prin lucrări artistico-plastice în care sunt combinate 

culorile, redându-se aspectul real al mediului observat direct. Această acţiune extracurriculară 

atinge următoarele aspecte: contactul direct cu elementul real din mediul natural, fiind un câştig 
pe plan formativ şi informativ; colaborarea activă dintre cadrul didactic şi părinţi, benefeciarul 

fiind copilul. 

 Trezindu-le interesul pentru natură şi dragostea pentru tot ce-i românesc, putem aprinde 
o scânteie a sentimentului de stimă faţă de sine, ceea ce-i un început bun în educatie. 

Bibliografie: 

         1.  Macarie  Gheorghe, ,, Geografie literară”, ed. Albatros, Bucureşti, 1980; 

         2.  ,, Prietenii naturii” – Enciclopedie practică a copiilor, ed. I. Creangă, Bucureşti, 1983; 
         3.  Ionescu M., Radu I., ,, Didactica modernă”, ediţia a II-a, revizuită, ed. Dacia, Cluj 

Napoca, 2004; 
 

 

PREDARE ONLINE 

DEMERS DIDACTIC 

profesor învățământ primar Lovin Lăcrămioara 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 
 

Clasa: a II-a  

Aria curriculară: Limba și comunicare 
Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitate tematică:  „ Bun venit, primavară!” 

Tema: Textul narativ 

Text suport: Buburuza, după Eugen Jianu 
Tipul lecţiei: Mixtă 
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Durata : 40 minute 

Scopul lecției: 

Formarea deprinderilor de citire corectă, conștientă și expresivă; 
Consolidarea abilităților de comunicare. 

Competențe generale: 

Comunicare în limba română: 

• Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

• Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 

• Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute. 
Discipline integrate: 

Dezvoltare personală: 

• Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi. 

Muzică și mișcare: 

• Exprimarea liberă în contactul cu muzica, apelând la propriile abilităţi creative. 
Competențe specifice: 

Comunicare în limba română: 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat. 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 
cunoscute. 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare. 

Obiective operaționale: 

O1- să citească textul corect și conștient; obiectivul se consideră realizat dacă elevii citesc 2- 3 

fragmente din text, corect și conștient; 

O2- să alcătuiască enunțuri simple și dezvoltate folosind cuvintele noi din text; obiectivul se 
consideră realizat dacă elevii scriu 2-3 enunțuri simple și dezvoltate; 

O3- să răspundă corect, în propoziții logice la întrebările legate de textul narativ prezentat; 

obiectivul se consideră realizat dacă elevii dau 2-3 răspunsuri corecte; 

Resurse: 11 elevi 

Procedurale: conversația, explicația, exercițiul, harta textului. 

Materiale: dispozitiv digital elev- profesor, platforma online Teams, manual digital, fișe de 

lucru online, youtube. 
Forme de organizare : observarea sistematică, activitate: individuală, frontală. 

Bibliografie: 

1. M.E.N. .Programa şcolară pentru clasa a II-a , Comunicare în limba română,. 

Bucureşti, 2013. 
2. Vasile Molan, Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și „Limba și 

literatura română” din învățământul primar, editura Miniped, București 2015 

3. Marin Manolescu-„Curiculum pentru învătământul primar și preșcolar. Teorie și 

practică”., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2004. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

GRĂDINIȚĂ 

profesor învățământ preșcolar Chirică Raluca Iuliana 
Școala Gimnazială Asău, jud.Bacău 

 

„Să nu-i  educăm  pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 
când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 

adapteze”. ( Maria Montessori, „Descoperirea copilului”) 

Practicate de la vârste fragede, activităţile extracurriculare joacă unul dintre cele mai 
importante roluri în formarea şi dezvoltarea viitorului cetăţean. Ele oferă copilului oportunitatea 

de mişcare, interacțiune directă, exprimare liberă, relaxare, descoperirea unor lucruri noi, 

experimentarea diferitelor situaţii, etc. 

Dezvoltarea sănătoasă a copiilor se bazează foarte mult pe acumulările ce provin din 
multitudinea de surse oferite. Copilul trebuie să primească o mulţime de informaţii pentru a 

putea desfăşura o activitate.Aceste informaţii pot proveni din mai multe direcţii şi pot canaliza 

aptitudinile copilului spre anumite domenii,singur dându-şi seama de ceea ce-i place să facă şi 
ce nu . 

Schimbările din toate domeniile vieţii sociale determină ca educaţia să fie privită din cu 

totul altă perspectivă. Aspectul formativ ia locul din ce în ce mai mult caracterului informativ al 
educaţiei. Totul tinde spre depăşirea valorilor naţionale,spre universalitate,spre integrarea în 

patrimoniul valorilor umanităţii. 

Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât în grădiniţă cât şi în afara ei.Ca şi 

activităţile de tip curricular,cele extracurriculare se desfăşoară sub atenta supraveghere a 
educatoarei şi au o importanţă deosebit în formarea personalităţii copiilor şi integrarea lor în 

societate. 

 Într-o lume dominată de mass media,aceste activităţi sunt necesare pentru a modela 
comportamentul copiilor, pentru a-i pregăti atât emoțional,cât şi intelectual. 

 Contactul direct cu lumea înconjurătoare, încă de la o vârstă mică, determină o 

acumulare de cunoştinţe mai trainică, putând vorbi aici despre simple plimbări organizate în 

natură, despre excursii, prin care copiii percep activ realitatea aşa cum este ea.  Natura îi dă şansa 
copilului de a-l face s-o iubească s-o ocrotească, să aprecieze ceea ce este realizat de oameni, să 

păstreze intacte frumuseţile natural. 

 Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile 
din grădiniţă vor putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt. Prin ochii copilăriei, natura va fi 

mereu mai frumoasă, imaginile vor persista toată viaţa. 

 La vârsta preşcolară copiii sunt mai receptivi ca oricând la ceea ce li se arată sau li se 
spune. Se pot organiza cu copiii acţiuni de protejarea mediului: îngrijirea unor animale, curăţarea 

locurilor de joacă, plantarea de pomi, flori, etc. 

 Plimbările şi excursiile îmbogăţesc cunoştinţele copiilor, le educă dragostea pentru 

locurile natale, pentru frumuseţile ţării noastre. 
         Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne 

referim la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 

copiilor noștri în niste persoane incapabile de a se controla comportamental,emoțional și mai 
presus de toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârsta copiii 

acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din 

natura. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat,în acord cu particularitățile de 
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vârstă,cunoștințe științifice, să organizăm activități educative privind protejarea mediului 

înconjurător:curățarea parcului, a mediului de joacă,ocrotirea unor animale. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 

excursii, copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat 

opere de arta scriitori și artiști. 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor 

contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziții,monumente și locurile istorice,case memoriale constituie un 
mijloc de a intui și prețui valorile culturale,folclorice și istorice ale poporului nostru. 

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de 

spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii 

puternice, precum și în faptul că apelează, permanent la afectivitatea copilului. 
Vizionarea unor filme,spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv,poate constitui de 

asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor 

acțiuni interesante. De exemplu:vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea 

unor aspecte educative,stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, 

sport, poezie, pictură etc. 
Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 

emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care 

au o influență pozitivă mai evident conturate. 

 Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în 
grădiniţă pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de 

exemplele oferite de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale 

, care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             
În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el, în primul 

rând, o atitudine creatoare,atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 

asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
Astfel,cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 

critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
Bibliografie: 
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ȘCOALA DE VARĂ 

„VESTITORII ORTODOXIEI LA POALELE NEMIREI- ZÂMBET ȘI 

CULOARE” 

EDIȚIA A V-A 22.08-26.08.2022 

profesor Cengher Ionela 

 Școala Gimnazială Nr. 2 Dărmănești                                                           
ARGUMENT: 

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere până 

la adolescență; timpul când este cineva copil”. Acesta este completat de atribute precum creştere, 
dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi nevoie de îndrumare, educaţie, ocrotire, 

încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi nevoia copiilor de a fi împreună cu alţi 

copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficienţa şi trăinicia învăţării prin joc. În aceste 

precizări se află fundamentul proiectului nostru. 
Sondând copiii, vom descoperi că, deşi se bucură că a venit vacanţa, îşi doresc totuşi să 

fie împreună cu alţi copii, să aibă un îndrumător adult pentru jocurile şi activităţile lor, care să 

vină cu propuneri, chiar şi cu statut de negociator, să le susţină ideile lor şi să le dea formă activă.  
Ideea „Şcolii de vară”, la care aderăm şi noi, a fost şi este una excepţională în acest sens. 

Experienţa şcolii de vară, desfăşurată în parteneriat cu Biserica Parohia Boiștea II în anii trecuți, 

a avut un foarte mare impact asupra copiilor participanţi la cele patru ediții. „Şcoala de vară” 
este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate care s-au desfăşurat în şcoala 

noastră, la început acestea fiind idei separate, mai apoi constituindu-se ca parte a unui proiect 

permanent al şcolii noastre. Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului – 

socializarea, prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii învaţă să 
descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, 

să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup încheagă 

prietenii, dărâmă barierele prejudecăţilor, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale 
în miniatură. Prin acest proiect şcoala va deveni un altfel de loc pentru o altfel de învăţare în 

această perioadă. Va fi o nouă experienţă din viaţa de şcolar. Şi va fi una plăcută  

Institutia organizatoare: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmănești 

Parteneri: Primăria Dărmănești, Parohia Boiștea II, ONG Școală Preformantă Dărmănești, 
Cabinet medical individual dr. Iuliana Pop, Psiholog Alexescul Mihaela   

Coordonatori proiect: Prof. înv. primar Cengher Ionela și Prof. Ghineț Carmen 

Echipa de proiect: Prof. Săndulescu Silvia, Înv. Popa Marilena, Prof. Rusu Claudia, Prof. 
Bălănucă Luminița, Prof. Vîlcu Nicoleta, Prof. Simion Rita, Prof. Rățoiu Ramona, Prof. Moraru 

Ionela 

Grup țintă: direcți: elevi ai Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Dărmănești; indirecți: părinţi, cadre 
didactice voluntare, comunitatea locală; 

Scopul: Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu 

promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup al acestora, precum şi însuşirea, 

pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în opoziţie 
cu tentaţiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta şcolarităţii Obiective: 

1. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de aceeaşi 

vârstă, dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit;  
2. Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în 

descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 
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3. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi 

raţionare individuală şi de grup; 

4. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, dar şi 
cu sine însuşi; 

5. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, 

negociere, colaborare, solidaritate; 
6. Îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice şi alţi elevi ai şcolii; 

7. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului; 

Resurse: Umane: Cadre didactice voluntare (profesori); Elevi; Familiile elevilor participanţi; 
Reprezentanţi ai conducerii locale; Comunitatea locală. 

 Materiale: Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, acuarele, 

adeziv, hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie autocolantă şi creponată, foarfece, creioane, 

lipici, aracet, etc; Calculator, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile; Materiale sintetice 
refolosite şi materiale din natură; Afişe, fluturaşi, broşuri; Diplome pentru elevi și voluntari. 

Spațiale: Salina Tg. Ocna, Castelul Știrbei, împrejurimi,  Biserica Parohia Boiștea II, Școala 

Gimnazială Nr. 2 Dărmănești 
Rezultate asteptate: Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate: participarea 

a unui număr de 90 de copii din cadrul şcolii noastre la program;convingerea părinţilor asupra 

importanţei educării timpului liber; participarea părinţilor la activităţi; realizarea unor activităţi 
şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să se regăsească, în special, ca individualitate 

aparţinând unei colectivităţi sociale. 

Desfăşurarea activităţilor: 

Luni,  22.06. 2022 (la școală/ salină) 

o Slujba de deschidere, Instructaj copii- toți profesorii din echipa de proiect 

o Vizită Salina Tg. Ocna/ Treasure Hunt; Ateliere de creație: origami, mimimandale, semne 

de carte, desen pe batiste-Batistuța prieteniei, desene pe asfalt  
Marti, 23.08.2022 (la biserică)  (Sfântul Sinod a declarat acest an,  Anul omagial al rugăciunii 

în viața Bisericii și al creștinului) RUGĂCIUNEA ÎN VIAȚA CREȘTINULUI 

o Împletire de cruciulițe, semne de carte, metanii, Vizită în incinta muzeului etnografic, 

Agapa copiilor, prilej de bucurie, Concurs cu baloane                                                                                               
Miercuri, 24.08.2022 (la Castel) 

o Joc și mișcare- picnic și întreceri sportive –împrejurimile Castelului Știrbei, Minunățiile 

naturii –plante medicinale/colectare de insecte și plante pentru realizare de ierbar și 
insectar, Cu ochii pe natură  

Joi , 25.06. 2022 (la școală) 

o KARAOKE, FLASH MOB/ Treasure Hunt; Ateliere de creație: origami, mimimandale, 
semne de carte, desen pe batiste- Batistuța prieteniei, desene pe asfalt 

o Activitate- Invitat Psiholog Mihaela Alexescul 

Vineri, 26.08. 2022 ( la biserică) 

o Împărtășirea copiilor și participarea la Taina Sfântului Maslu, Carnavalul copilăriei- toți 
profesorii din echipa de proiect, Prezentare de produse finale, acordare diplome, feedback 

Rezultate proiect 2022: poze, Afişe, pliante 

Promovare proiect: publicarea pe site-ul școlii, pagina de facebook 

Diseminare şi evaluare proiect 

o prin expoziție cu poze realizate în timpul desfășurării activităților. 
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TRIADA REUŞITEI: 

ÎNVĂŢĂTORUL-ELEVUL-SALA DE CLASĂ 

                                                                                 profesor învățământ primar  Elena Solomon 
                                                                                                 Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

 

Actuala reformă a învăţământului românesc ce vizează modernizarea propriului 

management al clasei vine în întâmpinarea unei nevoi obiective de perfecţionare şi eficienţă a 
activităţii didactice. 

 Învăţătorul este responsabil în acest sens de modernizarea modului în care învaţă elevul, 

acesta devenind centrul procesului educaţional. 

 Şcoala este o organizaţie socială în care educatorul este, prin natura funcţiilor sale, 
managerul celui educat, ,,impresarul” desemnat să ,,administreze” interesele elevului. 

 Un învăţător modern trebuie în primul rând să renunţe la stilul autoritar în favoarea celui 

participativ, să cunoască bine copilul şi în funcţie de personalitatea lui să aleagă metodele cele 
mai potrivite de predare- învăţare- evaluare sau mijloacele de învăţământ adecvate. 

 Relaţia dascăl - elev trebuie să fie una democratică, învăţătorul să fie atât organizator, 

cât şi îndrumător, consilier, participant chiar la activitatea didactică alături de copil, să-i fie 
partener, şi nu stăpân. 

 Un inventar de însuşiri posibil să contribuie la realizarea unui management şcolar ar fi: 

inteligenţă, perspicacitate, iniţiativă, curaj, echilibru emoţional, calm, spirit de observaţie, 

flexibilitate, comunicare, disciplină, responsabilitate, energie, creativitate, asumarea riscului. 
 Un dascăl creativ promovează învăţarea autointenţionată şi atmosfera neautoritară. El 

încurajează procesele gândirii creatoare şi îi îndeamnă pe elevi să caute noi conexiuni între date, 

să-şi imagineze, să găsească soluţii, să emită idei sau să perfecţioneze ideile altora. Conduita 
creativă a unui educator presupune ca acesta să folosească întrebări deschise, cu caracter 

operaţional, ce conduc spre atitudinea de explorare, dezvoltă curiozitatea epistemică. O condiţie 

importantă este instaurarea unui climat socio- afectiv favorabil cooperării şi stimulării 
tendinţelor creative a fiecărui copil în parte. 

 Modernizarea stilului şi a metodelor de predare necesită o organizare cât mai bună a 

spaţiului scolar, astfel încât să uşureze comunicarea, cooperarea, activităţile  pe grupe, pentru ca 

elevul să-şi manifeste libertatea de expresie. 
 În practica educaţională au apărut modificări din ce în ce mai importante în ceea ce 

priveşte amenajarea spaţiului fizic : catedra este aşezată la acelaşi nivel cu băncile, mobilierul 

individual şi modern a luat locul băncilor cu pupitru dublu, fiind mai uşor de mutat şi modelat, 
facilitând activitatea în grup, spaţiul fizic este personalizat, prin decorarea cu lucrări executate 

de elevi, materialul didactic este modern atractiv, incluzând chiar calculatoare, televizoare, 

video, pentru ca activitatea să fie  mai atractivă. 

 Când intri în clasă, copilul trebuie să trăiască senzaţia de plăcere confort, apropiere, 
ambianţa fiind una protectoare, securizantă, relaxantă, stimulativă.  

 Reamenajarea modernă a sălii de curs este condiţie esentială pentru reuşita procesului 

de învăţământ în condiţiile modernizării metodelor de predare- învăţare- evaluare. 
 În şcoala noastră s-au realizat foarte multe în acest sens, activitatea didactică devenind 

plăcută atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice. 

 Ca învăţător, încerc să desfăşor o activitate didactică bazată mult pe ,,modern”. 
Activitatea de predare-învăţare prin utilizarea metodelor moderne, activ-participative, 
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interactive ( brainstormingul, mozaicul, debate-ul, cubul, ciorchinele, metoda cadranelor, 

organizatorul grafic etc.), aplicând mereu teoria inteligenţelor multiple, utilizând metode 

alternative de evaluare (testul docimologic, investigaţia, portofoliul, eseul, referatul), dar și 
mijloace tehnice moderne-videoproiector, laptop, tablă inteligentă  reprezintă cheia succesului 

şcolar. 

 Mobilierul modern permite desfăşurarea unor activităţi mult mai atractive, aranjarea 
mereu altfel a acestuia sporind motivaţia pentru învăţare a micilor şcolari. 

 Elevii învaţă acum împreună, fiind doar îndrumaţi de învăţător, respectându-se câteva 

reguli de bază: toţi ascultă părerea celorlalti, intervenţiile şi comentariile fiind constructive şi la 
obiect.  

   Construirea unui climat al clasei în careelevii se simt parteneri în procesul de învățare, 

îi face să înțeleagă că reușita nu este doar individuală, ci și colectivă, conduce la apariția 

sentimentelor de atașament și solidaritate. Acestea sunt sentimente pe care fiecare dintre noi 
dorești e să le simtă în comunitatea din care facem parte. 

Clasa este o comunitate solidară. Într-o comunitate ne respectăm și ne sprijinim unii pe 

ceilalți; clasa înseamnă echipa, nu sala încare învățăm, pentru că învățarea se petrece oriunde și 
oricând. . Trebuie să existe un sentiment de apartenență, iar acesta vine de la colegi. 

 Activităţile de învățare nu ar fi posibile fără o bună cunoaştere a personalităţii fiecărui 

copil, fără o tratare diferenţiată a acestora. Pe cât posibil încerc să înţeleg procesul de învăţământ 
ca având doi manageri: eu,  învăţătorul - care conduc activitatea de învăţare şi el, elevul – care 

îşi conduce propria fiinţă spre desăvârşire. 

 Dacă vrem ca elevii noştri să vină la şcoală cu plăcere, iar activităţile noastre să aibă 

randament maxim, să încercăm să fim ,,icoane cu suflet”, să încercăm să transformăm sala de 
curs în ,,spaţiu cu suflet”, întrucât ,,dacă un copil trăieşte în laudă - învaţă să aprecieze, dacă 

trăieşte în corectitudine – învată dreptatea, dacă trăieşte în siguranţă – învaţă să aibă încredere, 

dacă trăieşte în acceptare şi prietenie – învaţă să descopere dragostea în lume.”                                                                                               
( Dorothy Lavo Nolte ) 

Bibliografie: 

• Olsen Jerry, Nielsen Thomas, „Noi metode si strategii pentru managementul 

clasei”,DPH, Bucuresti 

• Învățământul primar, Revista cadrelor didactice, Nr.1/2002, Ed. Discipol, Bucuresti 

 
 

SĂ-I CUNOAȘTEM MAI BINE PE COPIII CU CES – POT FI COPIII NOȘTRI 

                                      profesor învățământ primar  Anton Roxana-Mihaela 

                                                                            Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

            ,,Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, 
socială, emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copiii cu dizabilități, și 

copiii talentați, și copiii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii 

minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone 
marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ Conferința de la 

Salamanca, 1994, p.6). 

             În ultimele decenii se acordă o importanţă din ce în ce mai mare incluziunii copiilor cu 
dizabilităţi în şcolile de masă. Fiind un fenomen complex, constituie o provocare pentru 
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instituţiile implicate şi pentru societatea în ansamblu şi are drept consecinţă nevoia de schimbare 

atât a mentalităţilor cât şi a politicilor educaţionale.  

        Este recunoscut faptul că, în ultimii ani, s-au făcut progrese simţitoare în ceea ce priveşte 
incluziunea elevilor cu dizabilităţi în şcolile de masă, atât din punct de vedere legislativ, cât şi 

prin angajarea mai multor instituţii şi introducerea unor noi profesii. 

A fi diferit însemna a nu fi în conformitate cu majoritatea, cu norma, cu regula, ceea ce 
a condus implicit la un tip sau altul de sancţiune simbolică la nivel social.  În anii ’90, Consiliul 

Europei a lansat sloganul „Toţi diferiţi, toţi egali!” în cadrul unei campanii cu obiective centrate 

pe lupta împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei.  În societatea 
modernă „de egali şi diferIţi”, aflată sub semnul dialogului, al comunicării, al acceptării şi al 

căutării alterităţii, acceptarea diferenţei devine un obiectiv important al educaţiei. 

Din perspectiva acceptării diferenţei şi a promovării drepturilor egale, integrarea 

copiilor cu CES în învăţământul de masă a devenit o politică educaţională explicită, solicitată şi 
justificată de diferite „grupuri de interese”: decidenţi politici – consideră această integrare un 

mod de promovare a abordării globale a dezvoltării personalităţii copiilor şi o măsură de 

respectare a dreptului egal la o educaţie de calitate; societate – priveşte integrarea ca modalitate 
de recunoaştere a drepturilor fiecărui individ într-o societate pluralistă; părinţi – speră că 

integrarea aduce acceptarea şi respectarea drepturilor la o educaţie de calitate pentru copiii lor, 

indiferent de caracteristicile de dezvoltare ale acestora; copiii cu CES – percep integrarea ca 
asigurarea unui “spaţiu sigur” pentru a fi egali cu ceilalţi; şcoală – abordează această soluţie ca 

mod de deschidere către comunitate şi de dezvoltare a respectului pentru diversitate. 

Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru 

prioritatea strategică Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 
  În scopul sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - 

incluzând formarea cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. Cu 

toate acestea, diverse evaluări şi studii efectuate de Ministerul Educaţiei şi de alte organisme au 
condus la concluzia necesităţii extinderii în continuare a măsurilor de sprijin privind integrarea 

copiilor cu nevoi educaţionale speciale, incluzând printre altele formarea resurselor umane 

pentru a pregăti mai bine şcolile din învăţământul de masă pentru integrarea elevilor cu nevoi 

educaţionale speciale.  
Strategia naţională evidenţiază modalităţile de asigurare a dreptului la educaţie, accesul 

și participarea şcolară a persoanelor cu CES, pe baze egale cu ceilalţi elevi şi studenţi, în baza 

principiilor fundamentale înscrise în Constituţia României, în legislaţia europeană şi 
românească, de exemplu:  

• Dreptul de acces la învăţământ obligatoriu gratuit pentru toţi şi pentru orice persoană 

de varstă şcolară – incluziune şi non – discriminare şcolară;  
• Dreptul la o educaţie de calitate pentru toţi elevii (participare şcolară efectivă şi 

eficace);  

• Egalitate de şanse (baze egale de acces și participare şcolară);  

• Dreptul la o educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional. 
PRINCIPII GENERALE ALE STRATEGIEI NAŢIONALE 

 Promovarea şi respectarea dreptului la educaţie al tuturor persoanelor, fără 

discriminare; 
  Egalitatea de şanse;  

 Identificarea şi intervenţia timpurie 

  Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea ;  
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  Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară; 

 Promovarea parteneriatului şi implicarea în educaţia şcolară a tuturor actorilor din viaţa 

unei persoane cu CES;  
Asigurarea stabilităţii, continuităţii şi complementarităţii ;  

 Implicarea familiilor în toate aspectele legate de educaţia persoanelor cu CES.  

 Educaţia cerinţelor speciale (ECS) trebuie să fie responsabilitatea tuturor persoanelor 
care lucrează într-o şcoală ca și a comunității. 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ SE DEFINEȘTE PRIN URMĂTOARELE 

PARTICULARITĂȚI:  
 Susține și confirmă că toți copiii pot învăța și au nevoie de o formă de sprijin pentru 

învățare;  

Urmărește să identifice și să minimizeze barierele învățării;  

Este mai cuprinzătoare decât educația formală obișnuită, cuprinzând: educația pentru 
familie, pentru comunitate, alte oportunități de educație în afara școlii;  

 Presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă 

diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu CES;  
 Este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcție de cultură și context ; 

 Este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăți incluzive. 

              Din punctul meu de vedere locul acestor copii este în învățământul de masă, ca și locație 
a activităților școlare, dar obligatoriu în clase separate.  

            Sugerez ca aceste activități de integrare să țină cont de următoarele aspecte: 

 • Un număr mic de copii în clasă;  

• Echipă specializată de lucru compusă din profesor specializat în lucrul elevilor cu CES, 
psiholog, terapeut; 

 • O programă școlară adaptată fiecărui tip de dizabilitate realizată cu contribuția specialiștilor 

din domeniu; 
 • Obligativitatea părinților de a se ocupa special de copii (prezentarea copilului la specialist în 

urma recomandării cadrelor didactice,prezentarea regulată la ședințele de terapie psihologică, 

aplicarea unor reguli stabilite de specialiști și în activitățile de la domiciliu). 

BIBLIOGRAFIE: 
➢ „Educația Incluziva și pedagogia diversității”,Alois Ghergut,Ed.Polirom 2016; 

➢ „Provocări și dileme în educarea copiilor cu dizabilități”-Mihaela Ciobanu Grasu;  

➢ „Raport cu privire  la  situația educației incluzive în Romania”, lucrare elaborată în 
cadrul Proiectului Parteneriat pentru educatție incluzivă (2007 – 2009),conceput 

prin cooperarea dintre: Centrul Educația 2000+, România Fundația de Abilitare 

Speranța, România ; 

                www.unicef.ro/Educația-pentru-toți-și-pentru-fiecare_2015.pdf. 
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ROLUL ÎNVĂȚĂRII MEDIATE ÎN FACILITAREA DEZVOLTĂRII COGNITIVE A 

ELEVULUI 

profesor învățământ primar Scutaru Andra 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

 Fiecare elev este o individualitate, cu capacități, aptitudini și motivație intrinsecă 
personală. Elevul zilelor noastre  dorește să participe activ la propria lui formare, să devină 

partener în actul educațional. 

Învățământul românesc se bazează pe dezvoltarea armonioasă a fiecarei individualități, 
din perspectiva incluziunii. Capacitățile și stilurile de învățare diferite determină formarea 

cadrelor didactice capabile să satisfacă nevoile intelectuale ale fiecărui elev. Aceștia trebuie să 

cunoască foarte bine specificul acestuia și să abordeze acea strategie necesară obținerii de 

competențe. 

Astfel au apărut noile strategii centrate pe elev: învățarea mediată, învățarea activă, 

simularea de cazuri, învățarea colaborativă, învățarea experiențială. 

Mihai Predescu, în ”Strategii educaționale centrate pe elev”, definește învățarea mediată 

ca fiind ” o modalitate de facilitare și capacitare a elevului cu ajutorul intervenției adultului în 

structurarea activității de învățare”. Strategia își are punctul de plecare din teoria dezvoltării 

inteligenței a lui Vîgotsky și practica învățării mediate a lui Feuestein (1998). 

Fiecare copil are ritmul său de dezvoltare. Profesorul trebuie să înțeleagă acest aspect și 

să ajute elevul pas cu pas. El facilitează progresul elevului prin găsirea acelor modalități 

procedurale. Dacă elevul își formează noile abilități, va fi capabil să transfere această învățare 

la situații noi, dar similare cu cele învățate. 

Învățarea mediată este o modalitate de facilitare a dezvoltării cognitive a elevului. 

Extinzând această teorie, elevul este învățat pas cu pas cum să învețe ulterior singur. Deci vorbim 

de o educație metacognitivă. 

Blocajele copilului sunt din cauza mai multor factori: 

- Nu a înțeles conceptele, nu le poate defini și implicit, nu le poate utiliza în situații 

diverse. 

- Nu cunoaște procedurile, algoritmii de rezolvare. 

- Nu este capabil să-și planifice activitățile, să execute sarcinile în conformitate cu 

anumite obiective. 

Dintre toate noile strategii centrate pe elev, învățarea mediată este cea mai adaptată la 

capacitățile cognitive ale elevului. Ea permite cunoașterea tuturor blocajelor cognitive, care pot 

apărea în învățare, oferindu-i profesorului explicațiile privind eventualele eșecuri sau limitări. 

De loc de neglijat este aspectul afectiv. Lucrând doar cu un elev se creează acea legătură 

puternică de înțelegere și adaptare a conținutuui în funcție de toți factorii cognitivi, afectivi, 

volitivi. 

Dezavantajul acestei metode este că profesorul trebuie să cunoască elementele ce țin de 

diagnosticul primit de fiecare elev în parte. Un cadru didactic nu poate ajunge la performanțele 

unei persoane care s-a specializat în acest domeniu. Este dificil de cunoscut toate aspectele legate 

de latura neuronală. În fond, nu putem să-i cerem unui profesor să fie psiholog sau psihiatru. 

Profesorul trebuie să cunoască unele modalități de lucru cu elevii care necesită mai 

multă atenție. Există anumiți pași care sunt necesari: 
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- Evaluarea inițială privind un anumit conținut. Spre exemplu: împărțirea unui 

număr de trei cifre la un număr de o cifră. 

- Depistarea erorilor. Elevul nu are capacitatea de a înțelege activitatea în sine ”de a 

împărți” sau nu cunoaște algoritmul de lucru. 

- Explicarea fiecarei etape în parte.  

Exemplu: 125:5 

Deși pare doar un exercițiu în care se folosește împărțirea, este un exercițiu foarte 

complex în care folosim și înmulțirea și scăderea. 

Atunci când lucrez astfel de exerciții aplic două metode: 

Metoda 1: Vom căuta un număr foarte apropiat de 12, care se împarte exact la 5. Acesta este 10. 

Îl scriem sub 12 și efectuăm operația de scădere, 12 – 10. Observăm că obținem 2. Coborâm 

cifra 5, în dreapta cifrei 2. Obținem 25. Acesta se împarte la 5 și obținem la final 25. 

Metoda 2: 12 nu se împarte exact la 5. Înainte de 12 este 11. Observăm că nici acest număr nu 

se împarte exact la 5. Următorul este 10. Acest număr se împarte exact la 5 și obținem 2. Restul 

pașilor sunt aceeași ca în exemplul de mai sus. 

 În delungul celor 25 de ani de carieră am constatat că și elevii cu coeficient înalt de 

inteligență simțeau nevoia de a folosi a doua metodă. De abia după ce își formau deprinderea de 

calcul, preferau prima variantă, aceasta fiind singura cunoscută de toată lumea.  

 Am ajuns la a doua variantă, deoarece pentru mulți elevi împărțirea este cea mai grea 

operație. Dacă stăm și analizăm pertinent, observăm că atunci când am efectuat împărțirea am 

folosit și înmulțirea și scăderea. În acest caz împărțirea implică mai multe operații matematice. 

 Pentru formarea acestei deprinderi este necesară învățarea mediată în proporție de 90 %.  

Foarte puțini elevi înțeleg algoritmul de calcul după o simplă demonstrație. Cei mai mulți au 

nevoie de explicații multiple până își formează această deprindere. 

- Elevul este reevaluat pentru a se observa dacă și-a însușit algoritmul. 

Sunt oferite sarcini de lucru cât mai diferite pentru ca evaluarea să fie una pertinentă. 

- Se stabilește dacă elevul poate folosi informația dată în alte contexte educaționale. 

Acestea sunt etapele pe care fiecare profesor trebuie să le cunoască pentru a putea forma 

deprinderi și priceperi elevilor.  

Ceea ce în limbajul uzual este cunoscut ca meditații, este de fapt aplicarea acestei 

strategii, care, evident, nu poate fi realizată în cadrul unei lecții de 50 de minute cu cei 30 de 

elevi ai unei clase. 

Faptul că tot mai mulți elevi au nevoie de aceste meditații certifică valoarea strategiei. 

Bibliografie: 

1. Șoitu, L., Cherciu, R., D.,2006, Strategii educaționale centrate pe elev, Editura Alpha  

MDN, Buzău; 

2.Oprea, C., L., 2007, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică,      

R.A., Bucureşti. 
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FORMAREA INDIVIDULUI 

Bejan Ecaterina  

CJRAE Bacău 
 

Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, 

educația are un caracter pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în 
egală măsură ambele dimensiuni, astfel încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a 

răspunde atât nevoilor individului, cât și celor ale societății pentru care îl formăm. 

Încercând o astfel de definiție, putem spune ca educația este ansamblul de acțiuni și de 
influențe menite să permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și 

sentimentele și atitudinile morale și estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale 

optime ca cetățean. 

Școala contemporană este centrată pe elev. În procesul instructiv-educativ, nu se 
urmărește doar atingerea unor obiective, ci și dezvoltarea personalității elevului. Etimologic, 

educație (lat. educo, -are) înseamnă ”a crește”, ”a instrui”, ”a forma”, ”a scoate din”, ”a aduce” 

etc. Despre rolul educației și ponderea ei în dezvoltarea psihică a omului s-au formulat, în 
curgerea vremii, diverse concepții și teorii. 

Pedagogia abordează problema personalității sub aspectul dezvoltării și al educației, cu 

scopul de a identifica, pe această bază, cele mai eficace căi, metode, mijloace și procedee de 
orientare și formare a personalității. 

Educatia ca proces de modelare a personalitatii, realizat de familie, scoala, societate are 

ca scop pregatirea educatului pentru educatie. Autoeducatia evidentieaza faptul ca omul nu 

reprezinta un produs inert al unor forte externe sau interne. Fiinta umana este in mare masura 
rezultatul vointei proprii. Pregatirea pentru educatie se realizeaza prin intreg procesul 

educational. Incepand cu primit ani de viata, se pun bazele prin formarea in familie a unor 

deprinderi de autoservire, igienico-sanitare, de comportare civilizata si a celor legate de 
activitatile scolare. Se poate spune ca educatia care precede autoeducatia ofera tanarului directia 

devenirii sale, ii formeaza deprinderile si priceperile indispensabile unui caracter independent si 

ii cultiva increderea in sine. 

Educaţia este o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanţ nesfârşit de 
acţiuni exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat. În fiecare moment un subiect – 

individual sau colectiv – acţionează asupra altui obiect – individual sau colectiv – în vederea 

transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare atât 
condiţiilor istorico-sociale prezente şi de perspectivă, cât şi potenţialului său biopsihic 

individual. 

Mediul social în care trăieşte copilul exercită asupra acestuia o serie de influenţe. 
Dezvoltarea fizică a copiilor, dezvoltarea lor intelectuală, morală şi estetică sunt influenţate de 

mediul în care trăiesc. Familia, instituţiile şi organizaţiile culturale şi sportive, unităţile sociale 

(satul, oraşul) contribuie la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe al elevilor, le formează priceperi 

şi deprinderi de muncă, le transmit norme morale şi le formează deprinderi de comportare 
morală. 

Mediul natural şi mediul social exercită o influenţă permanentă asupra omului. Prin 

reacţiile de răspuns fiinţa umană caută fie să transforme mediul potrivit intereselor sale, fie să 
se adapteze lui. Dar tocmai prin aceste reacţii provocate de mediu sunt activizate dispoziţiile 

fizice şi psihice ale omului. 
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Mediul social este o condiţie a dezvoltării omului şi nu un factor determinant. Părinţii şi 

adulţii, spectacolele şi lectura, activitatea şi relaţiile dintre oameni exercită influenţe asupra 

copiilor, însă fiecare dintre acestea este receptată în mod diferit de la un copil la altul, în funcţie 
de dispoziţiile native şi de cunoştinţele anterioare. 

Cercetările făcute de psihologi, sociologi şi pedagogi au dovedit că în dezvoltarea 

omului sunt permanent prezenţi toţi cei trei factori: ereditatea, mediul, educaţia. Aportul lor în 
dezvoltarea personalităţii diferă de la om la om sau chiar de la o funcţie psihică la alta. La unii 

indivizi un rol mai puternic îl au dispoziţiile ereditare, care la ei sunt deosebit de puternice. La 

alţi indivizi dezvoltarea este mai puternic influenţată de condiţiile mediului social. La cei mai 
mulţi oameni însă, dezvoltarea personalităţii este determinată de educaţia care li se face. În 

general, se consideră că trăsăturile temperamentale şi inteligenţa ar avea un suport ereditar mai 

puternic, iar trăsăturile de caracter, conţinutul proceselor psihice, comportamentul ar fi rezultatul 

influenţei mediului social în care a trăit persoana respectivă şi mai ales a educaţiei care i s-a 
făcut. 
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